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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 13/2021 ze schůze Rady města Čelákovic dne 29. června 2021 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 2.8, 2.9, 6.3 a 10.2. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení.  
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 12/2021 ze dne 15. 6. 2021.  
 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/205 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a paní Ing. J. H., Pardubice-Svítkov, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody a kanalizace 
na pozemku p. č. 41/35 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 252 m², v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2021/253 o finančním 
příspěvku na rekonstrukci PSOV Sedlčánky mezi městem Čelákovice a paní Ing. J. H., Pardubice-
Svítkov. 
 
 
 
2.1.3 Pověřuje starostu podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML/2021/205 zároveň se Smlouvou o finančním příspěvku na rekonstrukci PSOV 
Sedlčánky č. SML/2021/253. 
 
 
 
2.2 Bere na vědomí ukončení nájemních smluv:  
- č. SML/2020/225 na pronájem id. ¼ pozemku p. č. 1778 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře  
545 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice;  
- č. SML/2019/179 na pronájem části pozemku p. č. 1789 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 
38 m², z celkové výměry 1.106 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice;  
s panem O. G., Čelákovice, jako nájemcem, a to ke dni 7. 3. 2021. 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/187 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
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a panem J. K., Čelákovice, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné 
služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky plynu na pozemku p. č. 1666/5 – 
vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m², v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2021/144 mezi městem Čelákovice, městem 
Milovice, IČ: 00239453, a městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402, jako vlastníky plynárenského 
zařízení, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ: 27295567, jako provozovatelem plynárenského zařízení, 
a městem Milovice, jako stavebníkem, kterou se stanoví podmínky realizace přeložky. 
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016, uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/220 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným, a panem J. K., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost 
inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného: 
- p. č. 1665/1 – orná půda, o výměře 8.723 m²;  
- p. č. 1666/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 178 m²;  
- p. č. 1666/5 – vodní plocha/koryto vodního toku přirozené nebo upravené, o výměře 314 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, vodovodní a kanalizační přípojku, za cenu 6.500,00 Kč 
bez DPH (tj. 7.865,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemků: 
- st. p. č. 4691 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 150 m²; 
- p. č. 72/2 – zahrada, o výměře 103 m², z celkové výměry 3.276 m²; 
- p. č. 74 – zahrada, o výměře 518 m², z celkové výměry 531 m²; 
- p. č. 77/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 61 m², z celkové výměry 4.731 m²;  
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o ocenění č. SML/2021/249 mezi 
městem Čelákovice, IČ: 00240117 a společností EQUITA Consulting s. r. o., IČ: 25761421, na 
ocenění technologie kotelny v Milovicích, Topolová 622, v ceně 200.000,00 Kč bez DPH  
(tj. 242.000,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
2.8.1 Revokuje usnesení Rady města č. 11/2021/2.3 ze dne 1. 6. 2021 a toto usnesení zrušuje 
v plném rozsahu. 
 
 
 
2.8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2021/246 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení VN – Stavby 
distribuční soustavy na pozemcích:  
- p. č. 3539/48 – trvalý travní porost, o výměře 182 m²; 
- st. p. č. 4744 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 3 m²; 
- st. p. č. 4748 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m²; 
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- p. č. 982/17 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.576 m²; 
- p. č. 982/51 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.359 m²; 
- p. č. 982/64 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.247 m²; 
- p. č. 982/90 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 2.607 m²; 
- p. č. 985/17 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1.765 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 38.102,00 Kč bez DPH (tj. 46.103,42 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
2.8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o finančním příspěvku na zřízení 
věcného břemene na akci „Čelákovice p. č. 3539/92 kVN LIDL“, mezi městem Čelákovice 
a společností Lidl Česká republika v. o. s. 
 
 
 
2.9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Nájemní smlouvy č. SML/2021/251 mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem pozemků: 
- p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7.709 m²; 
- p. č. 248/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 818 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice a společností EUROVIA CS, a. s., jako nájemcem, za 
účelem využití pozemku jako deponie zeminy a štěrku, v rámci investiční akce „Optimalizace 
traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, na období od 1. 7. 2021 do 30. 7. 
2021 za cenu 42.635,00 Kč. 
 
 
 
2.9.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů záměr pronájmu pozemků:  
- p. č. 47/1 – orná půda, o výměře 7.709 m²; 
- p. č. 248/5 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 818 m²; 
oba v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, se společností EUROVIA CS, a. s., Praha, za účelem 
využití pozemku jako deponie zeminy a štěrku v rámci investiční akce „Optimalizace traťového úseku 
Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“, za cenu minimálně 60,00 Kč/m² a rok a to od 31. 7. 
2021 na dobu neurčitou. 
 
 
 
3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření 
– změnu rozpočtu města Čelákovic 2021 č. 12 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
 
 
3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města schválit dar obcím Valtice, Břeclav, Hrušky, Moravská Nová 
Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Kryry ve výši 40.000,00 Kč na každou obec. 
 
 
 
4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah a provedení prací dle změnových listů č. 14, 15, 16  
a 17. 
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4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/392-6 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavby „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, č. SML/2019/392 
uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Energie – stavební a báňská 
a. s., IČ: 45146802, jako zhotovitelem. 
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2021/219 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a VDI PROJEKT s. r. o., IČ: 28860080, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Čelákovice – PD – Komunikace a chodník ul. Křižíkova – 
K Lávce, parkoviště u přístaviště“, v ceně 325.000,00 Kč bez DPH (tj. 393.250,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Oprava střešního pláště Městské knihovny Čelákovice“. 
 
 
 
6.1 Se seznámila se zápisem č. 6/2021 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 6. 2021. 
 
 
 
6.2 Souhlasí jako zřizovatel se žádostí Čelákovické sportovní, příspěvková organizace, o dotaci 
z programu MPO – COVID 2021 (účelový znak 22016). 
 
 
 
6.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (Výzva  
č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace, ve výši 445.224,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Komenského – Šablony III“. 
 
 
 
6.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (Výzva  
č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace, 
ve výši 355.455,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Přístavní – Šablony III“. 
 
 
 
6.3.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (Výzva  
č. 02_20_080, Šablony III), pro Mateřskou školu Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, ve výši 460.950,00 Kč, na realizaci projektu „MŠ Rumunská – Šablony III“. 
 
 
 
6.3.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže  
a tělovýchovy České republiky z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (Výzva  
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č. 02_20_080, Šablony III), pro Základní školu Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, ve 
výši 1.091.936,00 Kč, na realizaci projektu „ZŠ Kostelní – Šablony III“. 
 
 
 
8.1.1 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 502/15 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 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
8.1.2 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 502/48 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
8.1.3 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 606/3 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 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč.  
 
8.1.4 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 606/7 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 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
8.1.5 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/2 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
 
8.1.6 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/8 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.200,00 Kč.  
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8.1.7 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/9 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.465.100,00 Kč. 
 
8.1.8 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/20 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 7142/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.185.700,00 Kč. 
 
8.1.9 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/21 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  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
 
8.1.10 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/23 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  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.11 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/24 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 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.12 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/25 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 parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
2.270.400,00 Kč.  
 
8.1.13 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/26 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  10478/344802 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.14 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/27 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 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.15 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/30 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 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.16 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/32 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  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.17 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/33 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 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč.  
 
8.1.18 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/35 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  10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
 
8.1.19 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, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 621/36 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  11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč. 
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10.1 Se Seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů s Oznámením záměru „V205/206 – přestavba na 400 kV“  
a nemá k němu připomínek. 
 
 
 
10.2 Se seznámila v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů s Oznámením o zahájení řízení k povolení 
vypouštění odpadních vod ze dvou čistíren v Transformovně Čechy střed do Zálužského potoka  
a nemá k němu připomínek. 
 
 
 
11.1 Schvaluje novou přílohu č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Čelákovice s účinností od 
1. 7. 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 29. 6. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


