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ZÁPIS č. 20  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 23. 6. 2021 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 19 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá  

 

Nepřítomen:  

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.01 hod. v zasedací místnosti Technických služeb Čelákovice. 

 

Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 19 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno  

se usnášet.  

 

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Pavla Jindřicha a Ing. arch. Marka Tichého.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Pavla Jindřicha a Ing. arch. Marka Tichého. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 2: p. Jindřich, Ing. arch. Tichý - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jindra Chourová, Mgr. Marek Skalický  

a PhDr. Zdeňka Tichá. Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché, navrhl starosta 

Mgr. Miloše Bukače. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Miloš Bukač, Mgr. Jindra Chourová a Mgr. Marek 

Skalický 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: Mgr. Chourová, Mgr. Skalický, Mgr. Bukač - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 

 

0 Situace ve městě v období pandemie Covid-19 

0.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovice 

0.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovice 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 

2. Finanční záležitosti 
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2.1 Rozpočtové opatření – změna rozpočtu č. 11 

2.2 Závěrečný účet za rok 2020 

2.3 Schválení účetní závěrky za rok 2020 

3. Majetkové záležitosti 

3.1 Darování vlastnického podílu na pozemcích v k. ú. Čelákovice 

3.2 Prodej nemovitosti V Prokopě 

3.3 Prodej pozemku p. č. 4325/2 v k. ú. Čelákovice 

3.4 Prodej pozemků p. č. 26/5 a části p. č. 290 v k. ú. Záluží u Čelákovic 

3.5 Nabídka předkupního práva – garáž V Prokopě 

3.6 Prodej bytů v Milovicích 

4. OZV E 1/2021 města Čelákovice o stanovení školských obvodů MŠ 

5. Finanční výbor 

6. Různé 

 

Starosta – požádal o 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 na program dnešního zasedání ZM. 

  

Návrh usnesení: 

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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Starosta – požádal o 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.  

 

Návrh usnesení: 

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. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

1.5 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválených úprav.  

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

0 SITUACE VE MĚSTĚ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID-19 

 

0.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 v období  

od 5. května 2021 do 15. června 2021 

Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav na celém území 

České republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení v souvislosti 

s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění 

COVID-19. Nouzový stav byl na základě souhlasu vysloveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 

České republiky prodloužen, a to do 20. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 23. prosince 2020,  

22. ledna 2021 a 14. února 2021. Dále byl nově vyhlášen nouzový stav do 28. února 2021 a prodloužen  

do 28. března 2021 a 11. dubna 2021. Ode dne 12. dubna 2021 je vyhlášen na celém území České 

republiky stav pandemické pohotovosti v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných 

opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů  

(tzv. pandemický zákon). 

 

Ve sledovaném období se uskutečnilo 6 jednání Krizového štábu města Čelákovic (KŠMČ),  

a to 7. května 2021, 11. května 2021, 17. května 2021, 30. května 2021, 7. června 2021  

a 14. června 2021. 
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Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační 

desce města, úřední desce Městského úřadu, na facebooku Město Čelákovice a rozesílány 

prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas. Vybrané informace jsou publikovány ve Zpravodaji města 

Čelákovic. 

Situací ve městě a provozem organizací města se na všech svých schůzí zabývala Rada města 

Čelákovic. Po každém projednání je podkladový materiál a usnesení KŠMČ zasíláno na vědomí všem 

zastupitelům města. 

 

S ohledem na zklidnění epidemické situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19  

a na rozvolnění většiny aktivit od 30. května 2021 (s výjimkou stanovení určitých hygienických, 

režimových či kapacitních omezení) rozhodl starosta města o ukončení činnosti KŠMČ ke dni  

15. 6. 2021. 

 

Návrh usnesení:  

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 seznámilo 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. 

 

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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

0.2 Souhrnná hodnotící zpráva o činnosti Krizového štábu města Čelákovic v období  

od 5. října 2020 do 15. června 2021 

Krizový štáb města Čelákovic (dále také „KŠMČ“) uložil svým usnesením ze dne 14. 6. 2021  

č. 33/2021/3 předsedovi a místopředsedovi KŠMČ zpracovat Souhrnnou hodnotící zprávu o činnosti 

Krizového štábu města Čelákovic v období od 5. 10. 2020 do 15. 6. 2021. Tato zpráva byla projednána 

na schůzi Rady města Čelákovic konané dne 15. 6. 2021. 

 

Krizové řízení města Čelákovic bylo aktivováno v období od 5. 10. 2020 do 15. 6. 2021. KŠMČ jednal 

výhradně distančně bez osobní účasti členů KŠMČ, prostřednictvím videokonference.  

Stálými členy KŠMČ byli starosta Ing. Josef Pátek, místostarosta I Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta II Ing. Miroslav Opa, Ph.D., vedoucí odboru organizačního Městského úřadu Čelákovice 
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Bc. Martin Chramosta, velitel Městské policie Čelákovice Bc. Marek Drobný, zástupce velitele Městské 

policie Čelákovice Denis Hýbl a velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiří Hanzl. 

KŠMČ přijímal opatření k ochraně obyvatel města formou usnesení na svých jednáních (celkem 33), 

která se uskutečnila ve dnech 5. 10., 8. 10., 13. 10., 18. 10., 21. 10., 2. 11., 12. 11., 18. 11., 22. 11.,  

29. 11., 30. 11., 15. 12., 23. 12. 2020 a 13. 1., 15. 1., 26. 1., 3. 2., 14. 2., 25. 2., 27. 2., 5. 3., 14. 3.,  

27. 3., 6. 4., 11. 4., 12. 4., 29. 4., 7. 5., 11. 5., 17. 5., 30. 5., 7. 6., 14. 6. 2021. Ta byla průběžně 

projednávána jak Radou města (13. 10., 27. 10., 10. 11., 24. 11., 8. 12., 30. 12. 2020 a 26. 1., 9. 2.,  

23. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5., 18. 5., 1. 6., 15. 6. 2021), tak následně Zastupitelstvem města 

(21. 10., 9. 12. 2020 a 27. 1., 12. 5., 23. 6. 2021). Celkem bylo přijato 33 usnesení KŠMČ (č. 01/2020 

až č. 33/2021).  

 

Usnesení KŠMČ byla publikována na webových stránkách města Čelákovic www.celakovice.cz,  

na oficiálním profilu města Čelákovic na facebooku, rozesílána prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, 

zveřejňována na úřední desce města Čelákovic a publikována v jednotlivých vydáních Zpravodaje 

města Čelákovic (č. 10, 11, 12/2020 a 01, 02, 03, 04, 05, 06 a 07/2021). Nouzový stav na celém území 

České republiky trval od 5. 10. 2020 do 11. 4. 2021, od 12. 4. 2021 je vyhlášen stav tzv. pandemické 

pohotovosti. Město Čelákovice postupovalo v souladu s Plánem krizové připravenosti města Čelákovic.  

 

V návaznosti na dopad pandemie COVID-19 na život občanů, živnostníků a činnost podnikatelských 

subjektů byla přijata série opatření v rámci projektu „ČELÁKOVICE Anti-COVID 2020 a 2021 II, III a IV“ 

zmírňující tyto negativní ekonomicko-společenské dopady. Jedná se především o řešení nájemného 

v městských nebytových prostorech, příp. pronájmu vybraných objektů/pozemků v majetku města, 

odložení plateb místních poplatků nebo dočasné snížení ceny inzerce ve Zpravodaji města Čelákovic  

a umožnění bezplatné inzerce pro místní živnostníky a podnikatele. Všechna opatření byla schválena 

Radou města, v plném rozsahu se s nimi ztotožnilo Zastupitelstvo města a byla postupně realizována. 

Dopad pandemie na daňové a nedaňové příjmy v roce 2020 je zřejmý ze Závěrečného účtu města 

Čelákovic, vyhodnocení za rok 2021 je zatím předčasné, nicméně bude zajímavé tento vývoj sledovat. 

 

V novodobé historii města Čelákovic (po roce 1989) se jednalo po dobu cca 8,5 měsíců o nejdéle trvající 

aktivované krizové řízení města. Stejně tak délka vyhlášeného nouzového stavu na celém území České 

republiky v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS CoV-2 

způsobujícího infekční onemocnění COVID-19 je v novodobé historii nejdelší a zcela ojedinělá  

(5. 10. 2020 – 11. 4. 2021, od 12. 4. 2021 stav pandemické pohotovosti). Poděkování si zaslouží všichni, 

kteří dodržovali a respektovali platná opatření a poskytovali pomoc a součinnost městu Čelákovice  

při zvládání pandemie COVID-19. 

 

Návrh usnesení:  

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 za 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 
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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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 19 ze dne 12. 5. 2021. 

Nebyla vznesena žádná připomínka. 

 

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

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení. 

Nebyl vznesen dotaz k plnění usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

1.9 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

 

2 FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

2.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 11 

 

Příjmy rozpočtu 

Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 15.642 tis. Kč na 38.642 tis. Kč – prodané byty 

v Milovicích.  

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116) - hodnota položky se zvyšuje  

o 1.247.679 tis. Kč – dotace „šablony“ pro ZŠ J. A. Komenského.  

 

Výdaje rozpočtu 

Silnice (2212) - hodnota par. se zvyšuje o 1.000 tis. Kč na opravu povrchů komunikace Na Švihově  

(350 tis. Kč) a B. Smetany (700 tis. Kč). 

Ostatní činnosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se zvyšuje o 3.000 tis. Kč na výstavbu 

lávky přes potok v ulici Bří Čapků a Bří Petišků.  

Pitná voda (2310) - hodnota par. se nemění, 1.600 tis. Kč se převádí z kapitálových výdajů (pol. 6121) 

na do provozních výdajů (pol. 5169) na přípojky V Prokopě a v Rybářské ulici.   

Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se navyšuje o 8.000 tis. Kč na akci Kanalizace 

v Záluží.  

Základní školy (3113) – hodnota par. se snižuje o 572.321 tis. Kč. V této částce je obsaženo snížení 

pol. 5.171 o 1.820 tis. Kč a současně navýšení pol. 5.336 o 1.247.679 tis. Kč – dotace „šablony“ pro ZŠ 

J. A. Komenského. 

Městská knihovna (3314) - hodnota par. se zvyšuje o 1.000 tis. Kč na rekonstrukci střechy MK. 
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Kultura (3392) - hodnota par. se navyšuje o 350 tis. Kč na opravu kuchyně v kulturním domě. 

Bytové hospodářství (3612) - hodnota par. se snižuje o 1.000 tis. Kč převod na par. 3314. 

Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se navyšuje o 500 tis. Kč na zabezpečení oprav a údržby 

objektů MÚ v letních měsících.  

Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 5.058.711,54 tis. Kč,  

Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 

 

Ing. Reisiegelová – finanční výbor se seznámil a podrobně prozkoumal rozpočtové opatření  

a doporučuje ZM schválit tuto rozpočtovou změnu č. 11, a to bez výhrad. 

 

Návrh usnesení:  

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., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 

– změnu rozpočtu města Čelákovice 2021 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.2 Město Čelákovice – závěrečný účet za rok 2020 

V roce 2020 město Čelákovice hospodařilo s konsolidovanými příjmy ve výši 471.449 tis. Kč  

a konsolidovanými výdaji ve výši 509.457 tis. Kč.  

Závěrečný účet za rok 2020 je zpracován do podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Závěrečný účet za rok 2020 je složen ze zprávy auditora, rozboru 

hospodaření sestávající se z vyhodnocení příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2020 a komentáře 

k vyhodnocení příjmů a výdajů, vyúčtování finančních vztahů a dalších přehledů a informací zejména  

o hodnotě majetku, stavu pohledávek a závazků. 

 

Hospodaření roku 2020 bylo přezkoumáno auditorskou společností ATLAS AUDIT s. r. o. s následujícím 

výrokem o hospodaření města Čelákovice: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 10 odst. 3  

písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.“ 

 

Na základě tohoto výroku je možné vyjádřit v souladu s § 17 odst. 7, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s celoročním 

hospodařením, a to bez výhrad. 

 

Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o., Ing. Bartoš, se vyjádřili k předloženému 

materiálu. 

Ing. Reisiegelová – finanční výbor se na jednání se všemi podklady seznámil a přijal usnesení,  

kde výbor doporučuje ZM schválit závěrečný účet města Čelákovice za rok 2020 a vyjádřil souhlas  

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

 

Návrh usnesení:  

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. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se Mgr. Bukač - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.3 Město Čelákovice – schválení účetní závěrky za rok 2020 

Schvalování účetní závěrky města je dané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Schvalování účetní závěrky města je v pravomoci zastupitelstva města. Proces schvalování účetní 
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závěrky, sestavené k 31.12.2020, upravuje vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek vybraných účetních jednotek. 

Základní části účetní závěrky je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy s doplňujícími informacemi. 

Podle požadavků vyhlášky č.  220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek vybraných 

účetních jednotek byly předloženy další požadované podklady, zejména inventarizační zpráva a další 

doklady k provedené inventarizaci a hospodaření města, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

ÚSC Město Čelákovice za období od 1. 1. 2020 do 31.12.2020.  

 

Účetní závěrku lze schválit, jestliže poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, je – li účetnictví úplné  

a průkazné a zachycuje – li účetnictví řádně finanční situaci dané účetní jednotky. 

Účetní závěrku města Čelákovice za rok 2020 prověřila společnost ATLAS AUDIT s. r. o.  

Výsledek prověrky je uveden ve Zprávě o prověrce sestavení účetní závěrky územně samosprávného 

celku Město Čelákovice. 

Ze Zprávy vyplývá, že  

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetní závěrka neposkytuje věrný  

a poctivý obraz účetnictví dle § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není úplné dle § 8 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví není průkazné dle § 8 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, 

- nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vedly k závěru, že účetnictví nezachycuje řádně finanční 

situaci územního celku k datu účetní závěrky. 

 

Návrh na vypořádání výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení. Město Čelákovice dosáhlo  

za účetní období 2020 zisk z hlavní i hospodářské činnosti v celkové výši 200.342.147,58 Kč. Podle 

účetní metodiky je tato hodnota převáděna na účet výsledků hospodaření předcházejících účetních 

období. 

 

Vedoucí OFaP a auditor společnosti ATLAS AUDIT s. r. o., Ing. Bartoš, se vyjádřili k předloženému 

materiálu. 

Ing. Reisiegelová – finanční výbor se na jednání se všemi podklady seznámil a přijal návrh usnesení, 

kde výbor doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Čelákovice za rok 2020 a výsledek hospodaření 

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

předcházejících účetních období.  

 

Návrh usnesení:  

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 Čelákovice, 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. 

Hlasování: pro 18, proti 0, zdržel se Mgr. Bukač - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3 MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 darování spoluvlastnického podílu 12/32 na p. č. 3539/46 a spoluvlastnického podílu 5/8  

na p. č. 3539/113 v k. ú. Čelákovice z vlastnictví manželů ing. J. M. a Z. M. 

Na jednání Rady města č. 11/2021 pod bodem 2.5 dne 1. 6. 2021 byla projednána nabídka manželů M. 

na bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 3539/46 (12/32 – zapsáno na LV 

4255) a p. č. 3539/113 (5/8 – zapsáno na LV 5372) v k. ú. Čelákovice. Pozemek p. č. 3539/113 – trvalý 

travní porost o výměře 81 m2, navazuje přímo na pozemky ve vlastnictví města, převzetím 

spoluvlastnického podílu se navýší stávající spoluvlastnický podíl města, pozemek p. č. 3539/46 – trvalý 

travní porost o výměře 34 m2, navazuje na p. č. 3539/113 a oba jsou situovány podél komunikace 

Středočeského kraje II/245 a jsou v prostoru, který bude v budoucnu dotčen stavbou plánovaného 

obchvatu města. 
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Záměr na převod spoluvlastnických podílů nepodléhá zveřejnění na úřední desce města. 

Rada města svým usnesením č. 11/2021/2.5.2 ze dne 1. 6. 2021 doporučuje Zastupitelstvu města 

schválení převzetí daru spočívajícím v bezúplatném 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. a obci Čelákovice, ze SJM  

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

Vzhledem k výše uvedenému byl vypracován koncept „Darovací smlouvy SML/2021/212“,  

který je předložen ke schválení. 

Starosta města poděkoval manželům M. za dar městu. 

Dotčené nemovitosti 

 

 Vlastnictví město Čelákovice    dotčené nemovitosti 

 

 
 

Návrh usnesení:  

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. 

 

Návrh usnesení:  

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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3.3 Kupní smlouva SML/2021/214 – Prodej části pozemku p. č. 4325 v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice 

Radou města č. 10/2021 pod bodem 2.5 dne 18. 5. 2021 byl schválen záměr města na prodej části 

parcely p. č. 4325 ostatní plocha, geometrickým plánem č. 2732-51/2019 část nově označena jako  

p. č. 4325/2 ostatní plocha o výměře 26 m2 v k. ú. Čelákovice. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 20. 5. 2021 do 7. 6. 2021.  
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O odkup pozemku požádal sousední vlastník, Ing. R. H., pro kterou je oddělená část parcely jedinou 

přístupovou cestou k pozemku p. č. 22/2. 

Výpočet prodejní ceny: 

Cena dle ZP 27 000,00 Kč  

Cena za vypracování ZP 1 500,00 Kč 

Zajištění geom. plánu 4 840,00 Kč 

vkladový poplatek    2 000,00 Kč 

cena celkem 35 340,00 Kč 

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2021/214 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemku 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.  

Předmět prodeje: 

 

 
 

vlastnictví města   část pozemku určená k prodeji   

 

Návrh usnesení:  

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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.4 Žádost o prodej pozemku p. č. 26/5 a části pozemku p. č. 290 v k. ú. Záluží u Čelákovic 

Na Radě města č. 11/2021 pod bodem 2.4 byla dne 1. 6. 2021 projednána žádost (viz příloha č. 1) 

manželů L. Rada města prodej nedoporučila (viz příloha č. 7 – Usnesení RM 11/2021/2.4 z 1. 6. 2021). 

Manželé L., vlastníci nemovitostí st. p. č. 64 a p. č. 26/11, požádali o prodej sousedního pozemku  

p. č. 26/5 – zahrada o výměře 123 m2 a části pozemku p. č. 290 o výměře 85 m2 z celkové výměry  

248 m2 v k. ú. Záluží u Čelákovic. 

S ohledem na stavbu železnice a s tím související demolici mostního objektu v Záluží Rada města 

doporučuje pozemek ponechat v majetku města minimálně do doby dořešení veřejného prostoru 

v prostoru demolovaného mostu. 
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  Majetek města   Dotčené prostory 

 

Návrh usnesení:  

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.  

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.5 Nabídka využití předkupního práva ke stavbě garáže na st. p. č. 1425/8, k. ú. Čelákovice 

Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 1425/8 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře  

19 m² v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova garáže,  

která je ve vlastnictví paní I. M. 

Paní I. M. se rozhodla budovu garáže na st. p. č. 1425/8 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, prodat. 

Dle ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je povinna předmět 

prodeje, budovu garáže na st. p. č. 1425/13 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přednostně nabídnou 

vlastníku pozemku, tedy městu Čelákovice. Uzavřená kupní smlouva s koupěchtivým, obsahuje 

ustanovení, o uplatnění předkupního práva.  

Dne 3. 6. 2021 byla doručena na MěÚ Čelákovice nabídka na využití předkupního práva k budově 

garáže na st. p. č. 1425/8 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu ve výši 230.000,00 Kč.  

U předchozích nabídek k využití předkupního práva v obdobných případech nebylo městem Čelákovice 

předkupního práva využito. 

Předložená nabídka nebyla z časových důvodů předána k projednání na Radu města. 
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Předmět nabídky 

 

vlastnictví – město Čelákovice   pozemek st. p. č. 1425/8 

 

Návrh usnesení:  

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. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se: p. Fokt, Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.6 Prodej bytů v Milovicích 

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. 6. 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 
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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      

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     

 

Návrh usnesení:  

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  
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a pozemku parcelní číslo 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 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 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, 

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, 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 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,  
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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. J. 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 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 

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., 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  

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  
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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  

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  
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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 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 
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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. 

 

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, 
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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.    

 

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 
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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 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. 6. 2021. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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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 

Pro odkup pozemků potřebných pro akci „Výstavba parkovacího domu u žst. Čelákovice, včetně 

revitalizace přednádražního prostoru“ požadují České dráhy, a.s.  souhlas města s navrhovanou kupní 

cenou. Jedná se o cenu za p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1530 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. Požadují částku 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. 

Budoucí odkup pozemků a smlouva o smlouvě budoucí kupní – SML/2021/065 byly projednány  

na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 18/2021 pod bodem 1.4.   

 

Návrh usnesení:  

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. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 1/2021 MĚSTA ČELÁKOVIC, KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ 

ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA E 2/2016 MĚSTA ČELÁKOVIC, O STANOVENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ 

MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM ČELÁKOVICE 

Citovaná obecně závazná vyhláška mění, resp. doplňuje školské obvody mateřských škol zřízených 

městem Čelákovice o ulice, které nebyly zaneseny do původního dokumentu.   

 

Návrh usnesení:  

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.    

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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5 ZÁPIS Č. 8 / 2021 ZE SCHŮZE FINANČNÍHO VÝBORU 

Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 8 / 2021 ze schůze finančního výboru ze dne 9. 6. 2021. 

Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2021 – č. 1 až 11, Závěrečný účet města Čelákovice  

za rok 2020 a Zprávu o prověrce sestavení účetní závěrky města Čelákovice za rok 2020. 

 

Návrh usnesení:  

5 ZM bere na vědomí zápis č. 8 / 2021 ze dne 9. 6. 2021 ze schůze finančního výboru. 

Hlasování: pro 19, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

6 Různé 

 

Mgr. Bukač – kdy se konečně začne něco dělat na novém hřišti u ZŠ J. A. Komenského? 

Starosta – stále nemáme z Národní Sportovní agentury informaci, jak dopadlo posouzení naší žádosti 

o dotaci. Prosil jsem kolegyni, která nám zajišťuje dotační management, aby opětovně zaslala e-mail  

a aby tam zmínila, že dnes máme zastupitelstvo, a že chceme již nějakou zpětnou vazbu. Bohužel 

dosud neodpověděli. 

 

Pí Wolfová – připomínka k materiálu č. 3.1. Jakým způsobem bude manželům poděkováno, například 

děkovným dopisem podepsaným panem starostou? Za to bych se velmi přimlouvala. 

Starosta – poděkoval za připomínku. 

 

Starosta – předběžně informoval o termínu zasedání zastupitelstva města mimo plán, které proběhne 

zřejmě v srpnu 2021, kde se bude řešit několik bodů: 

1) schválení smlouvy o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury na lávku přes Labe  

na železničním mostě,  

2) schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu parkovacího domu, 

3) schválení kupní smlouvy mezi městem a Českými dráhami, a. s. na pozemky pod parkovacím 

domem, kde se již dnes souhlasilo s cenou. Proto se předpokládá, že kupní smlouva přijde obratem. 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 23. 6. 2021 v 19.40 hod. 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

Zapsala: Šárka Horáková, dne 23. 6. 2021 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Pavel Jindřich 

 

Ing. arch. Marek Tichý 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 


