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MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
23/2021 DNE 8. 12. 2021 
 
 
 
Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor (dále v textu jenom Pravidla). 
Usnesením č. 19/2021/4.6.34 ze dne 12. 5. 2021 byla prodloužena lhůta pro uzavření 
kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 621/15 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 
Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech domu a 
pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní I
T  a panu Ji T , oba trvale bytem , 289 24 Milovice, do 30. 
června 2021. Nájemníci z důvodu jednání s bankou uvedený termín k podpisu smlouvy 
nestihli. Nyní mají financování připravené včetně příslibu úvěrující banky. Třeba je však 
rovněž opravit adresu trvalého bydliště kupující I  Te . 
Usnesením č. 19/2021/4.6.13 ze dne 12. 5. 2021byl schválen prodej bytové jednotky č. 
606/6 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, 
pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 
6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného 
na LV 2537, do vlastnictví paní S  B  trvale bytem  

, za kupní cenu ve výši 1.850.000,00 Kč. Smluvní dokumentace 
byla uzavřena na přelomu června a července 2021. Kupující ovšem v termínu dle 
smlouvy neuhradila celou kupní cenu do advokátní úschovy. Úvěrující banka nyní 
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požaduje k uvolnění peněz prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny formou dodatků 
ke smlouvě kupní a smlouvě o advokátní úschově. 
Usnesením č. 19/2021/4.6.32 ze dne 12. 5. 2021 bylo schváleno prodloužení lhůty pro 
uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 606/5 v bytovém domě č. p. 606 
v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu 
A V , trvale bytem , do 30. června 2021. 
Smluvní dokumentace byla uzavřena na přelomu června a července 2021. Kupující 
ovšem v termínu dle smlouvy neuhradil celou kupní cenu do advokátní úschovy. 
Úvěrující banka nyní požaduje k uvolnění peněz prodloužení termínu pro úhradu kupní 
ceny formou dodatků ke smlouvě kupní a smlouvě o advokátní úschově. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3,  
 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Jedná se o příjem do rozpočtu města. 

 
 
 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019, ZM č. 19/2021/4.6.34 ze dne 12. 5. 2021, 
ZM č. 19/2021/4.6.13 ze dne 12. 5. 2021, ZM č. 19/2021/4.6.32 ze dne 12. 5. 2021 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 
3.4.1 Zastupitelstvo města Čelákovic revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.34 ze dne 12. 
5. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo 
jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové 
jednotky č. 621/15 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV 
č. 2534, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve 
výši 7651/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV 
2535, stávajícímu nájemci bytu paní Iv T , trvale bytem , 

, a panu J T , trvale bytem , 289 23 Milovice, do 31. 
března 2022. 
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3.4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci 
Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro úhradu celé kupní ceny 
ve výši 1.850.000,00 Kč za prodej bytové jednotky č. 606/6 v bytovém domě č. p. 606 
v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, kupující paní S  
B , trvale bytem , do 31. 3. 2022, 
a s tím spojenou odpovídající úpravu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově 
formou dodatků. 
 
 
3.4.3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci 
Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob 
využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro úhradu celé kupní ceny 
ve výši 1.505.000,00 Kč za prodej bytové jednotky č. 606/5 v bytovém domě č. p. 606 
v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, kupujícím panem 
A  V  trvale bytem , do 31. 3. 2022, a s tím 
spojenou odpovídající úpravu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově formou 
dodatků. 
 
 
 
PŘÍLOHY  
Nejsou 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 

Mgr. Petr Kopecký 
ředitel společnosti Q – BYT Čelákovice 

spol. s r. o. 
 
 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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