
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

  
 

     
 
 

   V Čelákovicích dne 9. 6. 2021 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 

……………………………… 
Ing. Josef Pátek 

 starosta 

 
………………………………….. 

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

 

 
 
MATERIÁL Č. 3.6 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 20/2021 DNE 
23. 6. 2021 
 
Prodej bytů v Milovicích 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

Usnesením ZM 19/2021/4.5 ze dne 12. 5. 2021 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 9. června 2021 bylo doručeno 70 nabídek na odkup jednotek, z toho 4 nabídky 
byly vyřazeny a od 22 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. Bytové jednotky č. 502/10, 502/46 a 606/23 kupují stávající nájemci. Kupující bytové 
jednotky č. 501/1 požádala o prodloužení termínu pro uzavření kupní smlouvy (vzhledem 
k epidemiologické situaci na území ČR se prodloužila doba potřebná pro zajištění financování 
odkupu jednotky). 
 
  

P.č. dům byt 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu odhadní cena  

minimální 
kupní cena 1. nabídka další nabídky pozn. 

1. 501 9 6004 250087 1 758 000 1 933 800 1 933 800   byt obsazen nájemcem 

2. 501 21 6004 250087 1 758 000 1 933 800 2 061 000 2 001 000  volný byt  

3. 502 1 6308 249378 1 755 000 1 930 500 2 106 000 2 011 100  byt obsazen nájemcem 

                2 006 000    

                1 951 555    

4. 502 22 5987 249378 1 753 000 1 928 300 1 928 300   byt obsazen nájemcem 

5. 606 4 6457 280153 1 774 000 1 951 400 2 022 000   byt obsazen nájemcem 

6. 606 28 6076 280153 1 669 000 1 835 900 1 949 000 1 851 555  byt obsazen nájemcem 

                1 851 100    

                1 850 000    
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7. 606 33 6457 280153 1 774 000 1 951 400 2 022 000 1 961 555  byt obsazen nájemcem 

                1 961 100    

8. 606 43 6076 280153 1 669 000 1 835 900 2 051 000 1 951 000  volný byt  

                1 890 000    

                1 841 300    

9. 621 1 7014 344802 1 952 000 2 147 200 2 170 000   byt obsazen nájemcem 

10. 621 3 7651 344802 2 241 000 2 465 100 2 501 100 2 501 000  volný byt  

                2 471 000    

                2 465 100    

11. 621 5 10285 344802 3 012 290 3 313 500 3 313 500   volný byt  

12. 621 6 7651 344802 2 241 000 2 465 100 2 467 100 2 465 100  volný byt  

13. 621 14 10285 344802 3 012 000 3 313 200 3 666 999 3 313 200  volný byt  

14. 621 18 7651 344802 2 241 000 2 465 100 2 500 100   volný byt  

15. 621 22 7046 344802 2 064 000 2 270 400 2 311 000   byt obsazen nájemcem 

16. 621 28 7046 344802 2 064 000 2 270 400 2 272 500   volný byt  

17. 621 31 7046 344802 2 064 000 2 270 400 2 301 000 2 272 000  volný byt  

18. 621 103 2446 344802 491 000 540 000 651 000 601 000  volný nebytový prostor 

                541 200    

19. 621 104 2446 344802 491 000 540 000 651 000 601 000  nebytový prostor  

                541 200  obsazený nájemcem 

20. 621 105 4913 344802 986 000 1 084 600 1 151 000 1 101 000  nebytový prostor  

                1 085 100  obsazený nájemcem 

mezisoučet     36 769 290 40 446 000 42 029 399    

21. 502 10 5987 249378 1 753 000 1 753 000 1 753 000   stávající nájemce 

22. 502 46 5556 249378 1 627 000 1 627 000 1 627 000   stávající nájemce 

23. 606 23 4717 280153 1 296 000 1 296 000 1 296 000   stávající nájemce 

mezisoučet     4 676 000 4 676 000 4 676 000     

celkem       41 445 290 45 122 000 46 705 399     

 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8, 
3.6.9, 3.6.10, 3.6.11, 3.6.12, 3.6.13, 3.6.14, 3.6.15, 3.6.16, 3.6.17, 3.6.18, 3.6.19, 3.6.20, 3.6.21, 
3.6.22, 3.6.23 a 3.6.24. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Jedná se o příjem do rozpočtu města. 

 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019, ZM 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 

 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.6.1 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 
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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. 501/9 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 V  S , trvale bytem 
Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.933.800,00 Kč.    
 
3.6.2 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. 501/21 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 společnosti ESP Investiční, s.r.o, IČO 
06488439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.061.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP Investiční, s.r.o, IČO 06488439 od 
uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/21 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. 501/21 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 společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 
Milovice, za kupní cenu ve výši 2.001.000,00 Kč. 
 
3.6.3 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. 502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, 
se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.106.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s.r.o, IČO 02066238 od uvažovaného 
záměru na odkup bytu č. 502/1 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. 502/1 
v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do 
vlastnictví paní T  K , trvale bytem  Milovice, za kupní cenu 
ve výši 2.011.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní Te  K  od uvažovaného záměru na odkup 
bytu č. 502/1 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. 502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
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Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na společných částech domu a pozemku 
parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví společnosti ESP Investiční, s.r.o, 
IČO 06488439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.006.000,00 
Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP Investiční, s.r.o, IČO 06488439, od 
uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/1 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. 502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 
na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do 
vlastnictví panu Pa K  trvale bytem Braniborská 562/E, 289 24 Milovice, za kupní 
cenu ve výši 1.951.555,00 Kč.    
    
3.6.4 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. 502/22 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 V S  trvale bytem 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.928.300,00 Kč.    
  
3.6.5 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. 606/4 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 J  Je  trvale bytem 

 Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.022.000,00 Kč.    
 
3.6.6 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. 606/28 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 Či trvale bytem 

 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.949.000,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. Mi  Č  od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/28 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. 606/28 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 
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parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu P K  trvale 
bytem Braniborská 562/E, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.851.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Pavel Komenda od uvažovaného záměru na odkup bytu 
č. 606/28 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. 606/28 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 Te  K  trvale bytem 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.851.100,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní T  K od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/28 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. 606/28 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 O  O , trvale bytem 

 Praha 4, za kupní cenu ve výši 1.850.000,00 Kč.    
 
3.6.7 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. 606/33 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 J  J , trvale bytem  

Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.022.000,00 Kč.      
Pokud žadatel o odkup bytu pan J J od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 

606/33 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. 606/33 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 P K  trvale 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.555,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu pan P  K  od uvažovaného záměru na odkup bytu 

č. 606/33 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. 606/33 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 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč.    
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3.6.8 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. 606/43 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 Z  Vi , trvale bytem 

Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.051.000,00 Kč.      
Pokud žadatel o odkup bytu paní Z  V od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/43 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. 606/43 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 V  K  trvale 
bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.951.000,00 Kč.      

Pokud žadatel o odkup bytu pan V  K  od uvažovaného záměru na odkup 
bytu č. 606/43 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. 606/43 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. J Č  trvale 
bytem  Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.890.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J Č od uvažovaného záměru na odkup 
bytu č. 606/43 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. 606/43 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 06488439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.841.300,00 
Kč. 
 
3.6.9 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. 621/1 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 7014/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu Mgr. J Č trvale bytem 

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.170.000,00 Kč.    
 
3.6.10 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 
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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. 621/3 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 paní L M  trvale bytem  

 Sadská, za kupní cenu ve výši 2.501.100,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní L  M od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 621/3 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. 621/3 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 společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, se sídlem 
Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.501.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, od uvažovaného 
záměru na odkup bytu č. 621/3 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. 621/3 
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 paní A  
Ř , trvale bytem Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.471.000,00 
Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní A  Ř od uvažovaného záměru na odkup 
bytu č. 621/3 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. 621/3 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 společnosti ESP Investiční, s.r.o, IČO 06488439, se 
sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.465.100,00 Kč. 
    
3.6.11  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. 621/5 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 10285/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, se sídlem 
Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 3.313.500,00 Kč. 
    
3.6.12  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. 621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
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spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví paní L M , trvale bytem , 

 Sadská, za kupní cenu ve výši 2.467.100,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní L  M od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 621/6 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. 621/6 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 společnosti ESP Investiční, s.r.o, IČO 06488439, se 
sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.465.100,00 Kč. 
    
3.6.13  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. 621/14 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 10285/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví paní L P  trvale bytem , 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.666.999,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu paní L  P  od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 621/14 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. 621/14 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 10285/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, se sídlem 
Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 3.313.200,00 Kč. 
 
3.6.14  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. 621/18 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 J Ma  trvale bytem

Semice, za kupní cenu ve výši 2.500.100,00 Kč.    
 
3.6.15 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. 621/22 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 paní Bc. I J  trvale bytem  

 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.311.000,00 Kč.    
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3.6.16 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. 621/28 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 J  M , trvale bytem 

Semice, za kupní cenu ve výši 2.272.500,00 Kč.    
 
3.6.17 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. 621/31 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 společnosti Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, se sídlem 
Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.301.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s.r.o, IČO 02066238, od uvažovaného 
záměru na odkup bytu č. 621/31 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. 621/31 
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 společnosti ESP 
Investiční, s.r.o, IČO 06488439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve 
výši 2.272.000,00 Kč. 
 
3.6.18 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 jiného nebytového prostoru č. 621/103 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 2446/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu V  S , trvale bytem S

Milovice, za kupní cenu ve výši 651.000,00 Kč.    
Pokud žadatel o odkup bytu pan V S  od uvažovaného záměru na odkup 

jiného nebytového prostoru č. 621/103 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 jiného nebytového prostoru 
č. 621/103 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 2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
V  E , trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 
601.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan V  E , od uvažovaného záměru na odkup 
jiného nebytového prostoru č. 621/103 odstoupí, Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
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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 jiného nebytového prostoru 
č. 621/103 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 2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
Ji  P  trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 
541.200,00 Kč. 
 
3.6.19 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 jiného nebytového prostoru č. 621/104 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 2446/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu V E  trvale bytem , 

Milovice, za kupní cenu ve výši 651.000,00 Kč. 
Pokud žadatel o odkup bytu pan V E  od uvažovaného záměru na odkup 

jiného nebytového prostoru č. 621/104 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 jiného nebytového prostoru 
č. 621/104 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 2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
J P  trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 
601.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan J P  od uvažovaného záměru na odkup jiného 
nebytového prostoru č. 621/104 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 jiného nebytového prostoru č. 
621/104 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 2446/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
V S , trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 
541.200,00 Kč.    
 
3.6.20 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 jiného nebytového prostoru č. 621/105 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 4913/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 
503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu J P , trvale bytem , 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.151.000,00 Kč. 
Pokud žadatel o odkup bytu pan J , od uvažovaného záměru na odkup jiného 

nebytového prostoru č. 621/105 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 
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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 jiného nebytového prostoru č. 
621/105 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 4913/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
V S  trvale bytem  Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.101.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan V S , od uvažovaného záměru na odkup 
jiného nebytového prostoru č. 621/105 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 jiného nebytového prostoru 
č. 621/105 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 4913/344802 na 
společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, do vlastnictví panu 
V Er , trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 
1.085.100,00 Kč. 
 
3.6.21 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. 502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví stávajícímu nájemci panu M  
Če i, trvale bytem  Milovice, za kupní cenu ve výši 1.753.000,00 
Kč.    
 
3.6.22 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. 502/46 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví stávajícímu nájemci panu R  K , 
trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 1.627.000,00 Kč.    
 
3.6.23 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/23 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví stávajícímu nájemci paní V  V  
trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve výši 1.296.000,00 Kč.      
 
3.6.24 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 
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nebytový prostor, prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 
501/1 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6421/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, 
stávajícímu nájemci paní J  J  trvale bytem  Milovice, do 30. 
června 2021. 
 
PŘÍLOHY  
Nejsou 

 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost návrhu 
usnesení odpovídá: 
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Mgr. Daniel Rovan 
ředitel společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 
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Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


