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ZÁPIS č. 19  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 12. 5. 2021 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni: 18 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:  Jiří Hanzl, Bc. Ondřej Holzman, Martin Spilka 
 
Nepřítomen: - 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.01 hod. v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 18 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se 
usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. Markétu Reisiegelovou a PhDr. Zdeňku Tichou.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. Markétu Reisiegelovou a PhDr. Zdeňku Tichou. 
Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Ing. Reisiegelová, PhDr. Tichá - 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač a Milena Přívozníková.  
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Ing. Martin Bajer, Mgr. Miloš Bukač a Milena Přívozníková. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: Ing. Bajer, Mgr. Bukač, pí Přívozníková - 3 
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 

Program: 
 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 
3. Finanční záležitosti 

3.1 Změna rozpočtu č. 8 
3.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovic 2021 
3.3 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2021 

 - Domácí hospic Nablízku, z. ú.  
3.4 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2021 

 - Vyšší Hrádek, p. s. s. 
3.5 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2021 

- Charita Neratovice 
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3.6 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2021 - Semiramis, z. ú. 
3.7 Programová dotace pro poskytovatele sociálních služeb 2021 

- Rodinné centrum Routa, z. s. 
4. Majetkové záležitosti 

4.1 Darování vlastnického podílu na pozemcích v Čelákovicích 
4.2 Směna pozemků v k. ú. Káraný 
4.3 Odkup pozemků od SPÚ – p. č. 436, p. č.437, p. č. 438, Čelákovice 
4.4 Smlouva o výpůjčce 
4.5 Pravidla prodeje bytů 
4.6 Prodej bytů v Milovicích 

5. Výroční cena města Čelákovic 2021 
6. Změna Územního plánu č. 6 
7. Smlouva o spolupráci – obchvat města Čelákovice 
8. Různé 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 17 ze dne 27. 1. 2021 
a k zápisu ze zasedání ZM č. 18 ze dne 3. 3. 2021. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 17 ze dne 27. 1. 2021. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
1.5 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 18 ze dne 3. 3. 2021. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.6 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období 
od 16. ledna 2021 do 4. května 2021 
Starosta – k 11. 5. 2021 je celkový počet nakažených: 1.842, celkový počet vyléčených: 1.779, počet 
úmrtí: 28, počet aktivně nakažených: 35. Je to nejnižší počet od začátku tohoto roku. 
 
Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav na celém území 
České republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení v souvislosti 
s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění 
COVID-19. Nouzový stav byl na základě souhlasu vysloveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky prodloužen, a to do 20. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 23. prosince 2020, 22. ledna 
2021 a 14. února 2021. Dále byl nově vyhlášen nouzový stav do 28. února 2021 a prodloužen 
do 28. března 2021 a 11. dubna 2021. Ode dne 12. dubna 2021 je vyhlášen na celém území České 
republiky stav pandemické pohotovosti v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 
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opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. 
pandemický zákon). 
 
Ve sledovaném období se uskutečnilo 12 jednání Krizového štábu města Čelákovic (KŠMČ), a to 
26. ledna 2021, 3. února 2021, 14. února 2021, 25. února 2021, 27. února 2021, 5. března 2021, 
14. března 2021, 27. března 2021, 6. dubna 2021, 11. dubna 2021, 12. dubna 2021 a 29. dubna 2021. 
 
Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační 
desce města, úřední desce Městského úřadu, na facebooku Město Čelákovice a rozesílány 
prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané informace jsou publikovány ve Zpravodaji města 
Čelákovic. Situací ve městě a provozem organizací města se na všech svých schůzí zabývala Rada 
města Čelákovic.  Po každém projednání je podkladový materiál a usnesení KŠMČ zasíláno na vědomí 
všem zastupitelům městě. 
 
Mgr. Bukač – je rád, že výuka se vrací do normálu a TV může již nyní probíhat bez roušek. 
Školní hřiště – byly tam navezeny hromady písku, pak zmizely pryč. Běžecká dráha – myslel jsem, 
že bych s dětmi nějaké rovinky dal, ale je to tam rozryté a tzn. že se dá provozovat sportovní činnost 
jen na spodním hřišti. Dotaz tedy směřuje k tomuto školnímu hřišti. 
Budou se moci v červnu pořádat školní výlety? 
Místostarosta I – akce pořádané školou si můžou připravit dle platných aktuálních nařízení. Vláda dává 
týden dopředu, jaká opatření bude projednávat a přijímat. Jedna z věcí je, že od 31. 5. by se měly povolit 
školy v přírodě a školní výlety. Předpokládejme, že to v červnu možné bude. 
Starosta – soutěž, která běžela na zhotovitele hřiště – tam byly ve lhůtě podány námitky proti zadávací 
dokumentaci, poměrně obsáhlé s tím, že ten, kdo tu námitku podal, v podstatě navrhoval, aby se 
akceptovaly všechny jeho námitky, nebo aby se soutěž zrušila. Vzhledem k tomu, že všechny 
akceptovat nešly, protože některé byly i v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, tak jsme 
měli obavu z toho, že když vyhovíme jen v části, tak by nám hrozilo, že by to mohl zdržovat a jít na úřad 
pro ochranu hospodářské soutěže, což bychom velmi neradi. Námitky měly charakter jednoho 
technického rázu – otázka podkladové vrstvy pod bezvsypový trávník, a ta se podařila vyřešit 
s projektantem, a věci právního rázu, kdy si stěžovatel nějakým způsobem vykládal zákon o zadávání 
veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že zároveň byla podána žádost o dotaci na národní sportovní 
agenturu, která je tam 68. v pořadí, a probíhá vyhodnocování všech těch projektů před námi a my 
nemáme do dneška vyhodnocení, zda dotaci získáme nebo ne, tak jsme nakonec rozhodli zadávací 
řízení zrušit, počkáme, jak dopadne dotace, a máme připravenou novu zadávací dokumentaci, kterou 
jsme připraveni obratem na RM schválit a soutěž rozjet znova. Tu informaci o dotaci bychom měli vědět 
do konce května, nejpozději do konce června. Doufejme, že to tak bude, abychom mohli tuto stavbu 
do konce roku zahájit. 
Starosta – dráha na hřišti moc na výuku není, je velmi zarostlá. Umožnili jsme využít škváru z této dráhy 
na městském pozemku na stadionu, kde docházelo k rekonstrukci antukového hřiště. Takže jako jedna 
z podkladních vrstev bude tato škvára. A vzhledem k tomu, že tento projekt počítá, že se tato škvára 
uloží na skládku, tak bylo mnohem vhodnější ji využít v rámci rekonstrukce tohoto sportoviště 
na stadionu. 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 8 
 
Příjmy rozpočtu 
Komunální služby (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 1.560 tis. Kč, investiční příspěvek na základě 
smlouvy se společností Záluží park s. r. o. – převod celé částky z par. 2321. Příspěvek bude mít 
rozsáhlejší použiti než původně uvedené v oblasti odpadních vod 
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Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se snižuje o 1.560 tis. Kč, (investiční příspěvek 
na základě smlouvy se společností Záluží park s. r. o.), převod na par. 3639.  
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) – hodnota položky se zvyšuje 
o 196,91041 tis. Kč, v tom je obsaženo snížení dotace na Koncepci mobility města Čelákovice 
o 1,38759 tis. Kč – úprava na skutečnou výši přiznané dotace a současně navýšení – příjem dotace 
na Výkon sociální práce ve výši 198,298 tis. Kč. 
Neinvestiční přijaté transfery od krajů (4122) – hodnota položky se zvyšuje o 1.094,72 Kč na hodnotu 
2.736,8 tis. Kč – konečná hodnota pro PS Čelákovice na základě smlouvy.  
 
Výdaje rozpočtu 
Pečovatelská služba (4351) – hodnota par. se zvyšuje o 1.094,72 tis. Kč – konečná část dotace pro 
PS Čelákovice.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 1.072,71154 tis. Kč,  
Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 
 
Návrh usnesení: 
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 Čelákovic 2021 č. 8 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021 
Dne 10. 11. 2020 schválila Rada města Čelákovic usnesením č. 35/2020/6.2 text a zveřejnění Výzvy 
k podávání žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2021. Výzva byla zveřejněna dne 
18. 11. 2020 na úřední desce a webových stránkách města, rovněž v prosincovém čísle Zpravodaje 
města Čelákovic. 
 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/5/2020 a základní právní norma pro 
dotační politiku samosprávných územních celků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup 
dotačního řízení v roce 2021 obdobně jako v předchozích letech. Dotace v roce 2021 budou 
poskytovány na účel určený žadatelem v žádosti s definicí „individuální dotace“.  
 
Celkem bylo ke dni 15. 1. 2021 podáno 33 žádostí o individuální dotaci především do oblasti výchovy 
a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit.  
 
PhDr. Tichá – se zeptala, zda správně rozumí informaci podané panem místostarostou Studničkou, 
že AKTRA.cz, z. s., ke dni podání žádosti neprokázala bezdlužnost, ale pak to uhradili? 
Místostarosta I – řekla jste to správně. Oni vědomě porušili čestné prohlášení, protože do žádosti 
o dotaci napsali, že nedluží, že mají vypořádány všechny závazky vůči městu a jeho příspěvkovým 
organizacím, 
ale pravda to nebyla. V roce 2018 už vraceli část dotace, v roce 2019 vraceli velkou část dotace. Navíc 
my tam máme problém se s nimi zkontaktovat – zasíláme jim doporučený dopis a nikdo ho 
nepřevezme. Možná i proto tam dochází k časovým nesouladům. Kolegyně se snaží jim telefonovat, 
psát e-maily, ale není to vždy úspěšné. Do žádosti napsali, že nedluží, a OŠIK s OFaP přišly se na to, 
že odvod není doplacen, byť na to byli interní auditorkou několikrát upozorněni. 23. 2. 2021 jsme měli 
pracovní skupinu, kde jsem řekl, že porušili zásady a nesplnili podmínky. Proto se navrhlo jejich 
vyřazení a 24. 2. 2021 najednou vše uhradili. Ale při podání žádosti si museli být vědomi toho, že mají 
finanční závazek vůči městu a že to neuhradili. Proto je za tento postup a porušení zásad navrženo 
jejich vyřazení. 
 
Ing. Bajer – oznámil střet zájmů, je členem spolku Orka florbal, z. s. 
Pí Přívozníková – oznámila střet zájmů, je členkou SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. 
Pí Chrůmová – oznámila střet zájmů, je členkou spolku Spolek SCK. 
Pí Volfová – oznámila střet zájmů, je členkou Náboženské obce Církve československé husitské. 
Ing. Pátek – oznámil střet zájmů, je členem spolku Orka florbal, z. s. 
Mgr. Chourová – oznámila střet zájmů, je členkou spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
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P. Jindřich – oznámil střet zájmů, je členem Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace 
Čelákovice. 
 
Návrh usnesení: 
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 Čelákovic 
I/5/2020 ze dne 15. 9. 2020 nevyhovět žádosti o dotaci z rozpočtu města Čelákovic na rok 2021, spolku 
AKTRA.cz, z. s., IČ 22713956, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, z důvodu porušení 
Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic č. I/5/2020 ve věci nesplnění požadavku 
bezdlužnosti ke dni podání žádosti. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: p. Jindřich - 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
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; 
 
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; 
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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. 
 
 
Návrh usnesení: 
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 Čelákovice: 
 
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; 
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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; 
 
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; 
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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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.3 Žádost o programovou dotaci pro Domácí hospic Nablízku, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/124 
V rámci projektu poskytuje a nabízí Domácí hospic Nablízku, z. ú. své služby občanům města Čelákovic 
a blízkého okolí. Jedná se o domácí hospicovou (paliativní) zdravotní péči, odborné sociální 
poradenství, duchovní a pastorační pomoc a podporu a půjčovnu zdravotních a kompenzačních 
pomůcek. Hlavním cílem projektu je, aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí, v posledních chvílích 
nezůstal osamocen, a aby za každých okolností zůstala zachovaná jeho lidská důstojnost. Dalším cílem 
je poskytnout všestrannou podporu blízkým, pečujícím a následně i pozůstalým. 
Požadovaná částka: 70.000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
3.4 Žádost o programovou dotaci pro Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/126 
Vyšší Hrádek, p. s. s. je od roku plně 2014 plně transformovaný, uživatelé jsou přestěhováni z ústavu 
do 20 domácností dvou pobytových služeb – Domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné 
bydlení ve městech Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice, Kostelec nad Labem. Pracovníci 
v přímé péči se snaží podporovat zdravotně postižené uživatele v soběstačnosti např. zvládání běžných 
domácích prací. Nové materiálové vybavení domácností ulehčuje uživatelům každodenní péči o sebe 
a podporuje samostatnost. 
Požadovaná částka: 51.560,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
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  
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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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
3.5 Žádost o programovou dotaci pro Charitu Neratovice 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/125 
Pečovatelská služba provozovaná Farní charitou Neratovice ve městě Čelákovice je poskytována 7 dní 
v týdnu, 364 dní v roce od 7.00 do 19.00, dle potřeb klienta. Cílovou skupinou jsou senioři 65+ a osoby 
s postižením tělesným, zdravotním nebo kombinovaným. Záměrem organizace je zajištění pomoci 
a podpory seniorů a osob s postižením, v jejich domácnostech, pomoc při řešení nepříznivých 
sociálních situací vyplývajících ze statusu znevýhodněného občana, buď věkem, nebo postižením. Péče 
spočívá v pomoci a podpoře při péči o vlastní osobu, podání a příprava jídla a pití, péče o domácnost, 
praní prádla, žehlení, nákupy, pochůzky, pomoc a podpora při osobní hygieně, pomoc při zajištění 
kontaktu se společenským prostředím. Organizace současně se sociálními službami zajišťuje i služby 
zdravotní domácí péče u starých a nemocných občanů. Tato služba je plně hrazena z veřejného 
zdravotního pojištění. 
Požadovaná částka: 150.000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
3.6 Žádost o programovou dotaci pro Semiramis, z. ú. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/123 
Centrum terénních programů Středočeského kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům 
drog v jejich přirozeném prostředí na území města Čelákovic za účelem minimalizace rizik spojených 
s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Město Čelákovice se vyznačuje otevřenou drogovou 
scénou. Službyve městě Čelákovice jsou poskytovány celoročně 1x týdně, a to v pátek od 13.00 
do 16.00 hodin. Klientům poskytují výměnu injekčního materiálu, která je krom služby směřované 
k ochraně veřejného zdraví také prostředkem k navázání kontaktu s uživateli drog. Dále nejčastěji 
poskytují sociální poradenství ohledně problematiky nezaměstnanosti a bydlení a předléčebné 
poradenství, kdy se snaží motivovat klienty k léčbě závislostí. V případě potřeby poskytují klientům 
asistenci do potřebných institucí a možnost, v případě potřeby, testování na infekční choroby.  
Požadovaná částka: 68.950,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
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3.7 Žádost o programovou dotaci pro Rodinné centrum Routa, z. s. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/122 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“) poskytuje podporu rodinám s dětmi 
z Čelákovic, které se ocitly v těžké situaci nebo prochází náročným obdobím, pomáhá rodinám 
zorientovat se v situaci a pomáhá při jejich řešení. Poskytuje sociální práci vedoucí ke stabilizaci situace 
rodiny tak, aby byla zajištěna především odpovídající péče o děti, která umožní jejich přiměřený rozvoj 
a eliminuje ohrožení jejich zdraví a života. Rodina má možnost využít prostřednictvím SAS veškerou 
dostupnou pomoc ke stabilizaci své situace a jejímu postupnému zlepšování. Pracovníci SAS spolu s 
rodinnými příslušníky hledají nejvhodnější metody a prostředky k ozdravění ekonomické i vztahové 
oblasti rodiny a vedou rodinu k jejich využití. 
Požadovaná částka: 150.000,00 Kč 
 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4 MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
4.1 Darování spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích zapsaných na LV 2330 v katastrálním 
území a obci Čelákovice 
Na jednání Rady města č. 08/2021 pod bodem 2.9 dne 20.04.2021 byla projednána nabídka 
bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích zapsaných na LV 2330 
v k. ú. Čelákovice. Jedná se o pozemky 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 m2a p. č. 3913/6 ostatní plocha o celkové výměře 131 m2. 

Záměr na převod 1/64 spoluvlastnického podílu na p. č. 3588/9, p. č. 3588/16, p. č. 3590/3, 
p. č. 3621/63, p. č. 3637/23, p. č. 3637/24, p. č. 3647/29, p. č. 3647/30, p. č. 3685/27, p. č. 3685/30, 
p. č. 3910/5 a p. č. 3913/6, vše v k. ú. a obci Čelákovice, nepodléhá zveřejnění na úřední desce města. 
Rada města svým usnesením č. 08/2021/2.9.2 ze dne 20.04.2021 doporučuje zastupitelstvu města 
schválení převzetí daru spočívajícím v bezúplatném 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, v k. ú. Čelákovice. 

Vzhledem k výše uvedenému byl vypracován koncept „Darovací smlouvy SML/2021/134“, který je 
předložen ke schválení. 

Návrh usnesení: 
4.1.1 ZM 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 
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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. 
 
4.1.2 ZM 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
4.2 Smlouva směnná – SML/2021/005 na směnu pozemků mezi městem Čelákovice a obcí Káraný 
z důvodu záměru investiční akce města – Lávka na železničním mostě, v k. ú. Káraný a obci 
Káraný 
Na jednání Rady města č. 03/2021 pod bodem 2.1 dne 09.02.2021 byl projednán záměr směny 
pozemků v k. ú. Káraný pro investiční akci města „Lávka na železničním mostě“. Byly specifikovány 
pozemky, kde má směna význam pro obě strany.   
Z vlastnictví města Čelákovice se jedná o pozemky, či jejich části, které jsou většinou využívány jako 
veřejné cesty, nebo jsou ve vlastnictví více spoluvlastníků a obec Káraný je jedním ze spoluvlastníků – 
směnou 
se zvýší její spoluvlastnický podíl.  
Z vlastnictví města Čelákovice se jedná o: 
- část p. č. 1591/2, trvalý travní porost o celkové výměře 4.557 m2, geometrickým plánem 

č. 1423-241/2020 odměřen pozemek nově označen jako p. č. 1591/63 – trvalý travní porost 
o výměře 1.063 m2 

- p. č. 1591/5, trvalý travní porost o výměře 74 m2,  
- p. č. 1594/4, ostatní plocha o výměře 92 m2   
- p. č. 2188/6, ostatní plocha o výměře 407 m2,   
- 1/8 spoluvlastnický podíl na pozemku p. č. 1594/2, ostatní plocha o výměře 238 m2   
- 1/8 spoluvlastnický podíl pozemku p. č. 2188/7, ostatní plocha o výměře 329 m2, 
vše v katastrálním území a obci Káraný. 

 pozemky ve vlastnictví města  pozemky dotčené směnou 
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Z vlastnictví obce Káraný se jedná o část pozemku - p. č. 2395/1 ostatní plocha o celkové výměře 
3.445 m2, která navazuje na pozemky města a je potřebná pro výše uvedenou investiční akci, 
geometrickým plánem č. 1424-242/2020 nově označena jako p. č. 2395/5 – ostatní plocha o výměře 
1.707 m2, vše v k. ú. a obci Káraný, 

 

pozemky ve vlastnictví města  pozemek ve vlastnictví obce Káraný dotčený směnou 
 
Záměr směny byl zveřejněn na úřední desce města od 16. 2. 2021 do 4. 3. 2021. 

Zastupitelstvu města je předkládáno znění směnné smlouvy SML/2021/005, které již bylo obcí Káraný 
schváleno Usnesením č. 1/2021 jako bod č. 7 dne 24. 3. 2021 

Návrh usnesení: 
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 1707 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.3 Smlouva kupní – SML/2021/069 na odkup pozemků p. č. 436, p. č. 437 a p. č. 438, mezi městem 
Čelákovice a Státním pozemkovým úřadem, vše v k. ú. Čelákovice 
V roce 2020 požádalo město Čelákovice Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) o odprodej pozemků, 
p. č. 436, p. č. 437 a p. č. 438 v k. ú. Čelákovice, které tvoří funkční celek s nemovitostmi, st. p. č. 434 
a st. p. č. 435, které město odkoupilo od společnosti Správa železnic, s. o. Praha. 
Dle požadavku SPÚ byla mezi městem Čelákovice a SPÚ uzavřena dne 1. 6. 2020 na požadované 
nemovitosti Pachtovní smlouva č. 23N20/80 (SML/2020/344 – schváleno Usnesením RM č. 13/2020/2.3 
dne 15. 5. 2020) a následně město dle požadavku SPÚ na podkladě „Výzvy k úhradě nákladů spojených 
s oceněním nemovitých věcí“ uhradilo na účet SPÚ částku ve výši 7.260,00 Kč. 
SPÚ předložil ke schválení koncept „Kupní smlouvy č. 1001952180 – č. SML/2021/069“ na odprodej 
pozemků p. č. 436 zahrada, p. č. 437 zahrada a p. č. 438 zahrada za kupní cenu ve výši 
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1.267.760,00 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 126.776,00 Kč zaplatí město Čelákovice před 
podpisem této kupní smlouvy a zbývající část ve výši 1.140.984,00 Kč bude uhrazena do 60 dnů ode 
dne účinnosti této smlouvy. 
 

 
  
  pozemky ve vlastnictví města   pozemky dle kupní smlouvy 
 
 
Návrh usnesení: 
4.3 ZM 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.4 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č. SML/2015/057 Čelákovická sportovní, příspěvková 
organizace  
Dne 29. 4. 2015 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2015/057 mezi městem Čelákovice, jako 
půjčitelem, a Čelákovická sportovní, příspěvková organizace, jako vypůjčitelem. 
Dne 12. 8. 2015 byl uzavření Dodatek č. 1, kterým se rozšířil předmět výpůjčky o Městský stadion. 
Protože byla dokončena stavba „Hřiště pro psy“ u hypermarketu Tesco, je nutné toto hřiště zahrnout 
do smlouvy o výpůjčce. 
 
Rozsah výpůjčky – hřiště pro psy: 

 
   

majetek města  hřiště pro psy 
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Návrh usnesení: 
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.  
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.5 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  
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 č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor schválený 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    
 
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 15.000,00 Kč za bytovou jednotku vztažená k cenám uskutečněných 
prodejů odpovídá cca 1 %. Uvedená částka navíc nepředstavuje odměnu pro zprostředkovatele – 
společnost Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o., ale je třeba ji ponížit o vynaložené náklady (právní služby, 
kolky, ověřování). Zbylá část z paušální částky ve výši 15.000,00 Kč představující podíl kupujícího 
na nákladech na přípravné práce spojené s procesem prodeje jednotek nepokryje náklady společnosti 
Q-BYT Čelákovice, spol. s r. o. 
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 15.000,00 Kč představující podíl 
kupujícího 
na nákladech na přípravné práce spojené s procesem prodeje jednotek na částku 30.000,00 Kč, která 
reálněji ohodnotí činnost zprostředkovatele – společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. 
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Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
4.6 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena 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 (dále v textu jenom Pravidla).  
V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 
v Milovicích. Záměry města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byly projednány 
a schváleny Radou města a zveřejněny v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.   
V termínu do 1. února 2021 bylo doručeno 44 nabídek na odkup jednotek, z toho 5 nabídek bylo 
vyřazeno a od 21 nabídek kupující odstoupili. V termínu do 10. března 2021 bylo doručeno 52 nabídek 
na odkup jednotek, z toho 1 nabídka byla vyřazena a od 28 nabídek kupující odstoupili. Kupující 
od svých nabídek odstoupili zejména z toho důvodu, že mají většinou zájem o odkup 1 jednotky, nabídky 
však podávali na více jednotek.  
Vzhledem k epidemiologické situaci na území ČR se pro řadu klientů, kterým již ZM schválilo prodej 
jednotky, prodloužila doba potřebná pro zajištění financování odkupu jednotek, a proto požádali 
o prodloužení termínů pro úhradu jednotky nebo o prodloužení termínů pro uzavření kupních smluv.  
 
Návrh usnesení: 
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 
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 Braniborská 562/E, 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, 
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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, 
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. 
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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.    
 
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 Mírová 471/A, 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 
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na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví 
panu 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.    
 
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 88 439, 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, 28924 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.928.500,00 Kč.    
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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 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 02066238, se sídlem Smetanova 197/1, 28924 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 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 
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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, 28924 
Milovice, za kupní cenu ve výši 1.951.600,00 Kč.    
 
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. 
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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, 28924 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 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, 
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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.   
 
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.    
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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, 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 
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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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
5 Výroční cena města 2021 
Podmínky udělení „Výroční ceny města Čelákovice“, postup pro podání a vyhodnocení návrhů upravuje 
„Statut Výroční ceny města Čelákovice“ I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018. 
Náležitosti podaných návrhů posoudil odbor školství, informací a kultury a předložil je radě města. 
Bylo podáno celkem 5 návrhů kandidátů „Výroční ceny města Čelákovice 2021“ (stanovený termín 
podání byl nejdéle do 31. 3. 2021). Jeden návrh nesplnil předepsané formální náležitosti – návrh č. 3 
podaný Miroslavem Leypold-Iglem. 
 
Rada města předkládá zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané formální náležitosti 
Statutu Výroční ceny města Čelákovice I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města 
Čelákovice pro rok 2021 s tímto stanoviskem: 
Rada města Čelákovice doporučuje zastupitelstvu města neudělit „Výroční cenu města Čelákovice 
2021“ 
z důvodu neuskutečněného slavnostního večera spojeného s udělením Výroční ceny města Čelákovice, 
laureáta Mgr. Miloše Bukače, v roce 2020. 

 
Návrhy kandidátů na udělení „Výroční ceny města Čelákovic“ pro rok 2021: 
 

pořadí 
podání 

datum 
podání 

č. j. návrh trvalé bydliště navrhovatel/é adresa 

1. 10. 03. 
2021 

MUC/02475/2021-
OŠIK-57 

MUDr. Hana 
Kadeřábková, 
*8. 1. 1947 

Spojovací 1467, 
250 88 
Čelákovice 

Jiří Bártů B. Smetany 
1134, 
250 88 
Čelákovice 

2. 15. 03. 
2021 

MUC/02623/2021-
OŠIK-60 

prof. MUDr. 
Aleš Bartoš, 
Ph.D.,  
*3. 4. 1969 

Na Stráni 1659, 
250 88 
Čelákovice 

Ing. arch. 
Ivan Vaňousek 

Křižíkova 
447/11, 
250 88 
Čelákovice 

     Ing. Mira 
Poloprutská 

 

     DiS. PharmDr. 
Helena Snítilá 

 

4. 29. 03. 
2021 

MUC/03097/2021-
OŠIK-66 

Jaroslav 
Špaček, 
*1. 6. 1943 

J. A. 
Komenského 
1646, 250 88 
Čelákovice 

Tomáš Janák Ve Skále 61, 
250 88 
Čelákovice  

     Milan Tichý  

     Vladimír Vlach  

5. 31. 03. 
2021 

MUC/03236/2021-
OŠIK-67 

Jaroslav 
Špaček, 
*1. 6. 1943 

J. A. 
Komenského 
1646, 250 88 
Čelákovice 

Miroslava 
Marešová 

Dukelská 1619, 
250 88 
Čelákovice 

 
Návrh usnesení: 
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. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se: Mgr. Bukač - 1  
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
6 Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
Zastupitelstvo města svými usneseními č. 17/2021/5.1 až 5.4 schválilo pořízení změny č. 6 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice) z vlastního podnětu, a to zkráceným postupem 
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pořizování. Zajištění pořízení a zpracování změny a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice zajišťuje 
společnost PRISVICH, s.r.o. 
 
Změnou č. 6 jsou dotčeny dvě lokality, a to u železniční zastávky Čelákovice-Jiřina a u vrchu Šibeňák. 
Změna je vyvolána optimalizací železniční trati v souvislosti s výstavbou parkoviště a přemostění trati 
pro budoucí silniční obchvat. 

a) železniční zastávka Čelákovice-Jiřina – nutný posun podchodu pro pěší o cca 30 m, vybudování 
parkoviště a cyklověže, realizace v rámci stavby Správy železnic, s. o., Optimalizace traťového 
úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), která je v realizaci. 

b) vrch Šibeňák – přemostění železniční trati pro silniční obchvat včetně křižovatky v souvislosti 
s přeložkou trati a zrušením železničních přejezdů, vyhrazení části opuštěného drážního tělesa 
pro komunikaci, obchvat v ZÚR obecně prospěšná stavba (D135), v rámci stavby Správy 
železnic, 
s. o., Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), u které je vypsána 
veřejná zakázka. 

 
Krajský úřad Středočeského kraje nepožaduje zpracovat vyhodnocení vlivů změny č. 6 ÚPnSÚ 
Čelákovice na životní prostředí (tzv. SEA). 
a) b)  

 
 
Návrh usnesení: 
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. 
 
Návrh usnesení: 
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 stavebního zákona, čj. 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
7 II/245 Čelákovice – obchvat, smlouva o spolupráci 
Město Čelákovice dlouhodobě usiluje o realizaci stavby obchvatu města na krajské silnici II/245. 
Zajištěna byla majetková příprava, zkonzumování Územního rozhodnutí z roku 2007 a nyní se řeší 
dokumentace ke stavebnímu povolení a dořešení majetkové přípravy, včetně vyvlastňovacích procesů. 
Zastupitelstvu města je předložena ke schválení Smlouva o spolupráci mezi městem, Správou železnic 
a Středočeským krajem. Tato smlouva předpokládá účast všech tří subjektů na stavbě obchvatu, a to 
v souvislosti a časovým předpokladem stavby přeložky železniční tratě. 
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Návrh 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. 
Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení. 
 
 
8 RŮZNÉ 
 
Ing. arch. Tichý – k přípravě ÚP, vnímám, jak se to posouvá, vnímám i ty komplikace se zpracovatelem, 
který vlastně vyhořel v průběhu zpracovávání. Můžete nás informovat, jak si stojíme, kdy můžeme 
čekat schválení? 
Místostarosta I – tyto dotazy byly zodpovězeny při Dotazech občanů od 18.00 hodin. 
Ing. arch. Tichý – Bylo by fajn, kdyby ty změny se ještě projednaly jiným způsobem, než se bude veřejně 
projednávat. Obecně vypsat je třeba ve Zpravodaji města Čelákovice nebo jinou formou. Urychlí to 
vypořádání změn a množství těch námitek. 
Místostarosta I – máme úvahu, i když zpracovatel má podklady k dispozici teprve dva měsíce, byť to 
území zná, že si dáme na konci května termín v první fázi – město, výkonný pořizovatel a zpracovatel 
a uvidíme, co z toho a jak se seznámí s námitkami a připomínkami. A potom bychom udělali jednání, 
kde bychom se pracovně seznámili s tím, co je navrhováno, aby to následně mohlo jít k opakovanému 
veřejnému projednání. 
Ing. arch. Tichý – ví se dnes a uvažuje se o dalších změnách, které se budou projednávat v tomto 
režimu, než bude nový ÚP? 
Starosta – aktuálně co vím, jsou známy dvě teoretické změny – areál Kovohutí, kde s Mgr. Skalickým 
dlouhodobě jednáme s majitelem, kde se podařilo dojednat změnu celého areálu: zrušila by se těžká 
výroba, přešlo by se k lehké výrobě a zároveň část areálu zabírají bytové projekty, Takže tam postupně 
dochází k revitalizaci celého území Kovohutí. Čistě teoreticky může být jedna změna v lokalitě u Tesca, 
u Lidlu. Tam teď jednáme o pozemcích pro sportovní halu a trochu se to tam komplikuje ještě s jedním 
investorem a možná ten investor nějakou změnu vyvolá. O jiné větší změně v tuto chvíli nevím. Možná 
ještě u lávky přes Labe, kde probíhá parcelace, město tam má stavět komunikaci. Tam možná 
ti vlastníci také budou chtít požádat o změnu. 
 
Mgr. Bukač – informace k novému workoutovému hřišti na stadionu – slouží to i pro veřejnost? Když si 
tam chce jít někdo zacvičit, tak tam de facto může provádět shyby, protože ostatní komponenty, lana 
atd., je někde uloženo. I povrch by tam byl vhodnější, jako je tomu na hřišti u Penny. Štěrk není 
nejvhodnější řešení. 
Starosta – dopadová plocha byla takto schválena bezpečnostním technikem, který musel dát razítko, 
že ta překážková dráha bude bezpečná. Zároveň všechny ty prvky jsou k dispozici u správce stadionu. 
Hřiště provozuje Čelákovická sportovní, p. o., a hřiště je k dispozici pro širokou veřejnost. Je na řediteli 
Čelákovické sportovní, p. o., protože hřiště bylo dokončeno teprve minulý víkend, případně 



                                                                                                        Zastupitelstvo města č. 19/2021 

 

Stránka 28 z 28 

 

prostřednictvím pana správce na stadionu, aby nastavil nějaký režim, aby případné doplňky tam byly 
tak jak mají být, aby hřiště bylo plnohodnotně využitelné. Pokud bude potřeba pro tělesnou výchovu 
zajistit jakýkoliv doplnění překážek atd., lze s ředitelem Čelákovické sportovní, p. o. po předchozí 
domluvě domluvit si den předem, že tam budete mít hodinu TV a všechny komponenty připravit. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 12. 5. 2021 v 20:10 hod. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
 
Zapsala: Libuše Svobodová, dne 12. 5. 2021 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. Markéta Reisiegelová 
 
 
PhDr. Zdeňka Tichá 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 


