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USNESENÍ č. 20   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 23. 6. 2021 

 

 

 

1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Pavel Jindřich 

Ing. arch. Marek Tichý 

 

1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač 

Mgr. Jindra Chourová 

   Mgr. Marek Skalický 

 

1.3 ZM schvaluje 

vyřazení bodu č. 3.2 Kupní smlouva SML/2021/190 – Prodej st. p. č. 1408 a parcely p. č. 1413/7 

v k.  ú. Čelákovice z programu dnešního zasedání ZM. 

 

1.4 ZM schvaluje 

zařazení bodu č. 3.7 Souhlas města Čelákovice s kupní cenou za odkup pozemků p. č. 3230/10 

a části pozemku p. č. 3230/5 v k. ú. Čelákovice na program dnešního zasedání ZM. 

 

1.5 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav. 

 

1.6.1 ZM se seznámilo 

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem podkladového 

materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 10/2021 dne 18. 5. 2021. 

 

1.6.2 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. 11/2021 dne 1. 6. 2021. 

 

1.6.3 ZM se seznámil 

o v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 s obsahem 

podkladového materiálu č. 11.1 a č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 12/2021 dne 15. 6. 2021. 

 

1.6.4 ZM bere na vědomí 

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

města Čelákovic ze dne 7. 5. 2021 č. 28. 

 

1.6.5 ZM bere na vědomí 

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

města Čelákovic ze dne 11. 5. 2021 č. 29. 
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1.6.6 ZM bere na vědomí 

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

města Čelákovic ze dne 17. 5. 2021 č. 30. 

 

1.6.7 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 30. 5. 2021 č. 31. 

 

1.6.8 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 7. 6. 2021 č. 32. 

 

1.6.9 ZM bere na vědomí  

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

města Čelákovic ze dne 14. 6. 2021 č. 33. 

 

1.7.1 ZM schvaluje  

v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 Souhrnnou hodnotící 

zprávu o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 do 15. 6. 2021. 

 

1.7.2 ZM bere na vědomí  

stav plnění usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 6. 2021 č. 01/2020 až č. 33/2021. 

 

1.7.3 ZM děkuje 

v souvislosti se zvládáním pandemie COVID-19 všem občanům a návštěvníkům města Čelákovic  

a dodržování krizových opatření vlády ČR, mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

a usnesení Krizového štábu města Čelákovic po celou dobu jejich platnosti a účinnosti, všem 

dobrovolníkům, fyzickým osobám podnikajícím (živnostníkům), právnickým osobám (obchodním 

společnostem), spolkům, neziskovým organizacím a dalším subjektům za nezištnou pomoc městu 

Čelákovice, zaměstnancům Městského úřadu Čelákovice, veliteli a strážníkům Městské policie 

Čelákovice, veliteli a dobrovolným hasičům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Čelákovice, ředitelkám 

a ředitelům a zaměstnancům všech příspěvkových organizací zřízených městem Čelákovice, řediteli 

a zaměstnancům společnosti Q – BYT Čelákovice, spol. s r.o., za pomoc a součinnost městu Čelákovice 

a za operativní spolupráci s Krizovým štábem města Čelákovic, za pomoc Krizovému štábu města 

Čelákovic z řad odborníků, především lékařů, lékárníků a dalšího zdravotnického personálu, za péči 

o seniory, klienty Domů s pečovatelskou službou a další znevýhodněné skupiny obyvatel na území 

města Čelákovic všem zaměstnancům Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace 

a všem složkám Integrovaného záchranného systému za pomoc a součinnost městu Čelákovice. 

 

1.7.4 ZM děkuje  

členům Krizového štábu města Čelákovic za vykonanou činnost při zvládání pandemie COVID-19. 

 

1.7.5 ZM považuje 

činnost Krizového štábu města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 za ukončenou a řádně 

vyhodnocenou. 

 

1.8 ZM schvaluje 

zápis ze zasedání ZM č. 19 ze dne 12. 5. 2021.  

 

1.9 ZM bere na vědomí 

kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

 

2.1 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., 
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o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – změnu rozpočtu města 

Čelákovice 2021 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

 

2.2 ZM schvaluje  

na základě ustanovení § 17 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, závěrečný účet města Čelákovice za rok 2020 

a souhlasí s celoročním hospodařením města Čelákovice v roce 2020, a to bez výhrad. 

 

2.3 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města Čelákovic, sestavenou k 31.12.2020 a převod 

výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení v částce 200.342.147,58 Kč na účet výsledků 

hospodaření předcházejících účetních období. 

 

3.1.1 ZM schvaluje  

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

pozdějších předpisů, převzetí daru spočívajícím v převodu spoluvlastnického podílu 12/32 na pozemku 

p. č. 3539/46 – trvalý travní porost o výměře 34 m2 a spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku 3539/113 

– trvalý travní porost o výměře 81 m2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, ze SJM od spoluvlastníků 

pozemků manželů Ing. J. M. a Z. M. na město Čelákovice. 

 

3.1.2 ZM schvaluje  

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

pozdějších předpisů, uzavření a text Darovací smlouvy č. SML/2021/212 mezi městem Čelákovice, 

jako obdarovaným a manželi Ing. J. M. a Z. M., jako dárci spoluvlastnického podílu 12/32 na pozemku 

p. č. 3539/46 – trvalý travní porost o výměře 34 m2 a spoluvlastnického podílu 5/8 na pozemku 3539/113 

– trvalý travní porost o výměře 81 m2 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

3.3 ZM schvaluje  

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

pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2021/214 mezi městem Čelákovice, 

jako prodávajícím, a Ing. R. H., jako kupující p. č. 4325/2 – ostatní plocha o výměře 26 m2 

v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu ve výši 35.340,00 Kč. 

 

3.4 ZM neschvaluje  

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

pozdějších předpisů, prodej pozemku p. č. 26/5 – zahrada, o výměře 123 m2 a části pozemku 

p. č. 290 – ostatní plocha / ostatní komunikace, o výměře 85 m2 z celkové výměry 248 m2, vše  

v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  

 

3.5 ZM rozhodlo  

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

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

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy garáže, na pozemku města st. p. č. 1425/8 

– zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za částku 

230.000,00 Kč. 

 

3.6.1 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. 501/9 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 
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st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu V. S., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu 

ve výši 1.933.800,00 Kč.    

 

3.6.2 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. 501/21 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 064 88 439,  

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 064 88 439 od uvažovaného záměru 

na odkup bytu č. 501/21 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. 501/21 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 020 66 238, se sídlem 

Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.001.000,00 Kč. 

 

3.6.3 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. 502/1 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 020 66 238, 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 020 66 238 od uvažovaného záměru 

na odkup bytu č. 502/1 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. 502/1 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 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši  

2.011.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/1 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. 502/1 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 ESP Investiční, s. r. o, IČO 064 88 439, 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 064 88 439, od uvažovaného záměru 

na odkup bytu č. 502/1 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, 
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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 P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

1.951.555,00 Kč.    

    

3.6.4 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. 502/22 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  

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.928.300,00 Kč.    

  

3.6.5 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. 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. J., trvale bytem 198 00 

Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.022.000,00 Kč.    

 

3.6.6 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. 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. Č. trvale bytem 

289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.949.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/28 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. 606/28 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 P. K., trvale 

bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.851.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/28 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. 606/28 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 T. K., trvale bytem 289 23 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 Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 
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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 141 00 Praha 4, za kupní cenu ve výši 1.850.000,00 Kč.    

 

3.6.7 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. 606/33 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 198 00 Praha 9, za kupní cenu 

ve výši 2.022.000,00 Kč.      

Pokud žadatel o odkup bytu pan J. Je. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/33 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. 606/33 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 

bytem 289 24 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 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč.    

 

3.6.8 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. 606/43 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. V., trvale bytem 289 22 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 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. 606/43 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.i, trvale 

bytem 289 22 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 Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona  
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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 289 07 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 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. 606/43 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 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.841.300,00 Kč. 

 

3.6.9 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. 621/1 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 289 07 Libice nad Cidlinou, 

za kupní cenu ve výši 2.170.000,00 Kč.    

 

3.6.10 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. 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 289 12 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 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. 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 020 66 238, 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 020 66 238, od uvažovaného záměru  

na odkup bytu č. 621/3 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. 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  
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ve výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535,  

do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00 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 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. 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 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.465.100,00 Kč. 

    

3.6.11 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. 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 020 66 238, se sídlem 

Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 3.313.500,00 Kč. 

    

3.6.12 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. 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 paní L. M., trvale bytem 289 12 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 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. 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 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.465.100,00 Kč. 

    

3.6.13 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. 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 289 24 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 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  
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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 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

3.313.200,00 Kč. 

 

3.6.14 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. 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. M., trvale bytem 289 17 Semice, za kupní cenu ve výši 

2.500.100,00 Kč.    

 

3.6.15 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. 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 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní 

cenu ve výši 2.311.000,00 Kč.    

 

3.6.16 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. 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 289 17 Semice, za kupní cenu ve výši 

2.272.500,00 Kč.    

 

3.6.17 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. 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 020 66 238, 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 020 66 238, od uvažovaného záměru  

na odkup bytu č. 621/31 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. 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 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 2.272.000,00 Kč. 
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3.6.18 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 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 289 24 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 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 

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 289 24 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 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 

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 J. P., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 541.200,00 Kč. 

 

3.6.19 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 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 289 24 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 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 

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 289 24 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 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 

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 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 541.200,00 Kč.    
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3.6.20 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 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 289 24 Milovice, za kupní cenu 

ve výši 1.151.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan J. P., od uvažovaného záměru na odkup jiného nebytového prostoru 

č. 621/105 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 

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 289 24 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 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 

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. E., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.085.100,00 Kč. 

 

3.6.21 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. 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. Č., trvale bytem 289 24 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.753.000,00 Kč.    

 

3.6.22 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, 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 289 24 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.627.000,00 Kč.    

 

3.6.23 ZM schvaluje  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice 

v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití 

je byt nebo jiný nebytový prostor, 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  
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a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví stávajícímu nájemci paní V. V., 

trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.296.000,00 Kč.      

 

3.6.24 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 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 289 24 Milovice, do 30. června 2021. 

 
3.7 ZM schvaluje  

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

pozdějších předpisů, v rámci investiční akce města „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, 

včetně revitalizace přednádražního prostoru“, kupní cenu za budoucí odkup pozemku p. č. 3230/10 – 

ostatní plocha o výměře 1.530 m2 a části p. č. 3230/5 – ostatní plocha, dle konceptu geometrického 

plánu č. 2896-140/2021 části označené jako p. č. 3230/11 – ostatní plocha o výměře 5 m2  

a p. č. 3230/12 – ostatní plocha o výměře 2 m2 z celkové výměry 49.192 m2, vše v k. ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. Kupní cena je 1.170.000,00 Kč + DPH ve výši 21 % (což odpovídá částce 

245.700,00 Kč) – celková cena je ve výši 1.415.700,00 Kč, od stávajícího vlastníka nemovitostí 

– České dráhy, a. s. 

 

4 ZM schvaluje a vydává 

v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Obecně závaznou vyhlášku E 1/2021 města 

Čelákovice, kterou se mění Obecně závazná vyhláška E 2/2016 města Čelákovice, o stanovení 

školských obvodů mateřských škol zřízených městem Čelákovice.    

 

5 ZM bere na vědomí 

zápis č. 8/2021 ze dne 9. 6. 2021ze schůze finančního výboru. 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 23. 6. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

Mgr. Miloš Bukač 

 

Mgr. Jindra Chourová 

 

Mgr. Marek Skalický 

 

 


