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ZÁPIS č. 23  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 8. 12. 2021 od 19.00 hodin 

 

 

Přítomni: 16 členů ZM, dle prezenční listiny 

 

Omluveni:  Michal Fokt, Aleš Kužílek, Ing. arch. Kamila Douděrová  

Nepřítomen: Lucie Chrůmová, Jiří Hanzl 

 

Zasedání se uskutečnilo od 19.00 hod. v Kulturním domě v Čelákovicích. 

 

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

ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno  

se usnášet.  

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Aleše Kužílka a Ing. arch. Marka Tichého. Z důvodu nepřítomnosti 

a řádně omluveného Aleše Kužílka, navrhl starosta Janu Vondráčkovou. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

0.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Ing. arch. Marka Tichého a Janu Vondráčkovou. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se: p. Tichý, pí Vondráčková - 2 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Milena Přívozníková, Ing. Markéta Reisiegelová,  

PhDr. Zdeňka Tichá.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

0.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Milena Přívozníková, Ing. Markéta Reisiegelová,  

PhDr. Zdeňka Tichá.  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se: pí Přívozníková, Ing. Reisiegelová, PhDr. Tichá - 3 

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají návrh na doplnění nebo změnu předloženého programu  

na dnešní zasedání ZM. 

Návrhy nebyly podány. 

 

Návrh usnesení: 

0.3 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 
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Program: 

 

0. Kontrola zápisu a plnění usnesení  

1. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 

1.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovice  

2. Finanční záležitosti 

2.1 Úprava rozpočtu 2021 – změna č. 21  

2.2 Rozpočet 2022  

2.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024 

2.4 Dotace Římskokatolická farnost Čelákovice  

2.5 Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022  

3. Majetkoprávní záležitosti 

3.1 Prodej RD č. p. 1340 a přilehlých nemovitostí V Prokopě 

3.2 Prodej pozemku p. č. 1338/19, ul. Prokopa Holého 

3.3 Revokace usnesení ze ZM č. 25/2018/3.1.3  

3.4 Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 

3.5 Prodej bytů v Milovicích  

3.6 Souhlas s bezúplatným převodem spoluvl. podílů na pozemcích od SPÚ 

3.7 Dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací 

3.8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022-2031 

4. Obecně závazné vyhlášky 

4.1 OZV E 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

4.2 OZV E 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

5. Výbory ZM 

5.1 Finanční výbor  

6. Různé 

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 22 ze dne 15.09.2021. 

Žádná připomínka nebyla vznesena. 

 

Návrh usnesení: 

0.4 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 22 ze dne 15.09.2021. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení a vyzval přítomné zastupitele k dotazům či připomínkám 

k předloženému plnění usnesení. 

Dotazy ani připomínky nebyly podány. 

 

Návrh usnesení:  

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

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

1. SITUACE VE MĚSTĚ V OBDOBÍ PANDEMIE Covid-19  

 

1.1 Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií covid-19 v období  

od 25. listopadu 2021 do 5. prosince 2021 
Vláda České republiky usnesením ze dne 25. listopadu 2021 č. 1065 vyhlásila nouzový stav na celém 

území České republiky od 26. listopadu 2021 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení obyvatel 
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v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční 

onemocnění covid-19. I nadále je na celém území České republiky vyhlášen 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 1 jednání Krizového štábu města Čelákovic (KŠMČ), a to dne  

26. listopadu 2021. 

 

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 svých schůzích zabývá průběžně Rada města 

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

zastupitelům města. 

 

Starosta města ustavil osmičlenný KŠMČ dne 25. listopadu 2021 a tím aktivoval krizové řízení města. 

 

V rozpočtu města pro rok 2021 je na krizové řízení vyčleněna částka 465.000,00 Kč. Pro zaměstnance 

objednává město Čelákovice nanoroušky. 

 

Ke dni 2. prosince 2021 jsou počty nakažených osob onemocněním covid-19 následující: 

Město Počet nakažených Incidence na 100 tis. obyv. 
Čelákovice 371 3 022,9 
Brandýs n. L. – St. Boleslav 600 3 116,1 
Lysá n. L. 323 3 297,6 
Český Brod 246 3 489,9 

 

Od začátku pandemie covid-19, tj. od března 2020, dosahuje podíl počtu nakažených osob na území města 

Čelákovic 20,49 %. V ostatních městech jsou údaje podobné – Brandýs nad Labem  

– Stará Boleslav 21,48 %, Lysá nad Labem 22,68 % a Český Brod 23,89 %. V rozptylu 20-30 %  

je 3.058 obcí (celostátní podíl 48,9 %), v rozptylu 10-20 % je 2.943 obcí (celostátní podíl 47,1 %).  

 

 
 

Ke dni 2. prosince 2021 bylo na území Středočeského kraje hospitalizováno 419 osob (z toho JIP 54), 

v hlavním městě Praze 784 osob (z toho JIP 129). Od 1. března 2020 bylo zatím hospitalizováno celkem 

156.237 osob, z toho ve Středočeském kraji 14.035 osob a v hlavním městě Praze 18.518 osob. 

 

http://www.celakovice.cz/
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Míra proočkovanosti obyvatel ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem  

– Stará Boleslav je 61,8 % populace (71.406 osob). Dokončené očkování má v České republice  

59,5 % občanů. 

 

Návrh usnesení:  

1.1.1 ZM bere na vědomí informaci o vyhlášeném nouzovém stavu na území České republiky  

od 26.11.2021, 00.00 hod. na dobu 30 dnů a o aktivaci krizového řízení města Čelákovice. 

 

1.1.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií covid-19 

s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města Čelákovice č. 25/2021 dne 30.11.2021. 

 

1.1.3 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovice v souvislosti s pandemií covid-19 

usnesení Krizového štábu města Čelákovice ze dne 26.11.2021 č. 1. 

 

1.1.4 ZM souhlasí s návrhem opatření „Covid-19 V“ na podporu místních živnostníků a podnikatelů. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

2.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 21 

Příjmy rozpočtu 

Daň z příjmů fyzických osob (1111) – hodnota pol. se snižuje o 12.400 tis. Kč na předpokládanou hodnotu 

33.890 tis. Kč. 

Daně z příjmů právnických osob (1121) – hodnota pol. se zvyšuje o 13.500 tis. Kč na předpokládanou 

hodnotu 43.690 tis. Kč. 

Poplatek z pobytu (1342) – hodnota pol. se zvyšuje o 33 tis. Kč v závislosti na skutečném plnění. 

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725) – hodnota par. se zvyšuje o 474 tis. Kč  

v závislosti na skutečném plnění. 

Bytové hospodářství (3612) – hodnota par se zvyšuje o 8.812 tis. Kč na 80.510 tis. Kč – prodané byty  

v Milovicích. 

Investiční přijaté transfery ze státních fondů (4213) – hodnota pol. se navyšuje o 3.581,36018 tis. Kč  

– dotace na lávku na železničním mostě. 
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Výdaje rozpočtu 

Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se nemění, převádí se 1.053,5 tis. Kč  

z pol. 6121 na pol. 6130, jedná se o rozdělení koupené nemovitosti č. p. 155 v Rybářské ulici na budovy  

a pozemky pro potřeby evidence majetku  

Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 16.051,8631 tis. Kč. 

Přehled schvalovaných změn je uveden v příloze 1. 

 

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. 21 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.2 Rozpočet města Čelákovice na rok 2022 

Rozpočet města Čelákovice na rok 2022 je sestaven v příjmové i výdajové části v paragrafovém znění 

platné rozpočtové skladby, tj. v sumarizovaných ucelených dílčích částech rozpočtu. Výdaje jsou  

v jednotlivých paragrafech členěny na běžné – provozní a kapitálové – investiční.  Příjmy jsou ve výší 

409.077,5 tis. Kč a výdaje ve výši 702.080,5 tis. Kč. Konsolidované příjmy, po odečtu převodů prostředků 

z fondů, jsou ve výši 407.578,5 tis. Kč, konsolidované výdaje jsou ve výši 700.581,5 tis. Kč. Návrh rozpočtu 

je sestaven jako schodkový, je vyrovnán finančními prostředky, které jsou obsaženy  

v části financování ve výši 293.003 tis. Kč. Financování, třetí část návrhu rozpočtu, je rozdělena  

na část „příjmovou“, která je přiřazena k příjmům rozpočtu, a část „výdajovou“, která je přiřazena  

k výdajové části. Je tím přehledněji znázorněna vyrovnanost rozpočtu, která je dosažena především 

zapojením předpokládaných zůstatků na účtech města k 31.12.2021 plánovaným úvěrem. 

 

Příjmy 
 

Daňové příjmy 

Předpokládané daňové výnosy na rok 2022 jsou stanoveny na základě odborných výpočtů, který  

pro obce zpracovává společnost Cityfinance a město jich využívá již několik let. Rozhodující jsou výnosy 

daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a především DPH. Daň z příjmů obce je 

uvedena shodná v příjmech i výdajích rozpočtu.  

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu vychází z počtu trvale bydlících občanů ve městě a výše 

poplatku na občana, která je určena příslušnou vyhláškou města. Pro rok 2022 bude výše poplatku  

624 Kč za osobu.   

Poplatky ze psů vycházejí z platné výše poplatku a počtu přihlášených psů. Poplatky z pobytu,  

z veřejného prostranství a správní poplatky jsou uvedeny v předpokládaných hodnotách, odvozených 

z plnění roku 2021.  

Výše daně z hazardních her a dílčí daně z technických her jsou rovněž odvozeny od hodnot roku 2021.  

Do příjmů města jsou přidělovány podobně jako daňové výnosy prostřednictvím finančního úřadu.  

Příjmy z daně z nemovitostí jsou naplánovány na hodnotu 5,8 mil. Kč. 

 

Nedaňové příjmy 

Rozhodující částí nedaňových příjmů jsou příjmy z pronájmu majetku města. V roce 2021 je to opět 

z pozemků, vodovodů a kanalizací, tepelných zařízení – kotelen a také sauny a hřiště v Záluží. Objem 

těchto příjmů je stanoven na hodnotu 37,1 mil Kč. K dalším větším příjmům patří příjmy za tříděný odpad 

od EKO – KOM, věcných břemen, reklam a příjmy z činnosti městské policie.  

 

Kapitálové příjmy 

Naplnění kapitálových příjmů se předpokládá ve výši 41 mil. Kč z prodeje bytů v Milovicích.   
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Transfery (Dotace) 

V rozpočtu je zapracovaná dotace na výkon státní správy, kterou MěÚ Čelákovice provádí v přenesené 

působnosti, zejména činnosti stavebního úřadu, matriky a další činnosti vykonávané ostatními odbory 

městského úřadu. Výše dotace je zatím v hodnotě roku 2021. V okamžiku oznámení její skutečné výše 

bude provedena její úprava. Další dotací, která je na základě předpokladu zařazena do příjmů rozpočtu, je 

dotace od obcí, která zahrnuje úhrady za služby městské policie a hasičů na základě veřejnoprávních 

smluv. Na položce 4131 je pánovaný převod z hospodářské činnosti. Další převod je ze sociálního fondu 

v plánované výši 1.499 tis. Kč. Očekávané investiční dotace jsou na vybudování skateparku, obnovu 

kapličky v Sedlčánkách, a především na lávku na železničním mostu. 

 

MILOVICKÉ BYTY 

P. M. L.-I. – rád bych věděl finanční částku v příjmovém rozpočtu, která vznikla z prodeje milovických bytů. 

Vedoucí OFaP – řádově je to částka kolem 100 mil. Kč. Přesnější informace budeme mít zhruba  

za tři týdny. 

P. M. L.-I. – jaký bude zisk z plánovaného prodeje bytů v Milovicích v roce 2022 a kolik bytů městu ještě 

zůstane? Dále bych chtěl vědět investice, které již byly zaplaceny z prodeje bytů a zda existuje nějaký 

schválený finanční plán, na co budou prostředky do budoucna použity? 

Starosta – v příštím roce 2022 se počítá s částkou zhruba 41 mil. Kč, získané z prodeje milovických bytů. 

Finance z prodeje milovických bytů jsou ryze investiční – využívají se tedy především na klíčové 

infrastrukturní projekty, které město potřebuje. Schválený finanční plán jako takový není, máme schválený 

rozpočet města, kde jsou tyto finance zapojeny do výdajové strany rozpočtu a jsou vždy použity jen  

na klíčové projekty našeho města. Bez těchto financí bychom nikdy nemohli dělat tak rozsáhlé projekty. 

 

Výdaje 
 

Výdajová část rozpočtu zahrnuje zejména provozní výdaje určené na provoz úřadu a města, příspěvky  

pro příspěvkové organizace, zřízené městem a investiční výdaje.  

 

Zemědělství  

Tato část rozpočtu obsahuje především výdaje za umístění psů do útulku a výdaje na deratizaci.  

 

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 

Doprava 

Běžné provozní výdaje jsou především na údržbu dopravního značení, kontrolní prohlídky lávky přes Labe 

a servis cyklověže. Plánované rozsáhlé investiční výdaje jsou určeny na rekonstrukci komunikací v Jiřině, 

která navazuje na provedené práce v oblasti vodovodů a kanalizací. Dále jsou naplánovány investiční 

práce např. ve Vašátkově ulici, v ulicích Bratří Čapků a S. K. Neumana, Na Stráni, Přístavní, v Záluží,  

na lávku na železničním mostě a na výstavbu parkovacího domu u nádraží. Další výdaje jsou  

na provoz autobusových linek. 

 

Vodní hospodářství 

Výdaje do vodního hospodářství jsou určené jak na rekonstrukce i výstavby nových vodovodů,  

na další výměnu klíčových šoupat, tak na dokončení kanalizace v Záluží, pokračování v rekonstrukci těchto 

sítí především v Jiřině. Investice jsou plánovány ve výši 80 mil. Kč. Vedle toho jsou plánovány opravy  

ve výší téměř 19 mil. Kč, především na ČOV.  

 

Služby pro obyvatelstvo 

Školství  

Výdaje na školství jsou jednak provozní, především příspěvky na činnost 3 mateřských a 2 základních škol 

a základní umělecké školy a v menší míře investiční výdaje. 

 

Kultura 

Výdaje do oblasti kultury jsou realizovány zejména formou příspěvků na provoz městské knihovny, muzea 

a kulturního domu. Další výdaje se realizují prostřednictvím odboru školství, informací  

a kultury, který každoročně zajišťuje propagaci města, tvorbu ZMČ, akce města v průběhu roku  

i na konci roku spojené s adventem. Součástí par. 3399 jsou i dotace spolkům v plánované výši  

1,35 mil Kč.  
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Tělovýchova a zájmová činnost 

V této oblasti jsou plánovány výdaje na provoz sportovních zařízení, která patří do příspěvkové organizace 

Čelákovická sportovní, zahrnují výdaje na opravy v bazénu a příspěvek pro Čelákovickou sportovní. 

Naplánována je výstavba sportoviště pro kolečkové sporty ve výši 7,5 mil. Kč, a především hřiště  

u ZŠ J. A. Komenského v hodnotě 31 mil. Kč. Dotace spolkům jsou plánované ve výši 3 mil. Kč.  

Výdaje pro MDDM Čelákovice zahrnují kromě příspěvku pro tuto organizaci také výdaje na výstavbu 

nového objektu MDDM v Kollárově ulici v hodnotě 23 mil. Kč. Výdaje na objekt Huť jsou pouze provozní. 

 

Zdravotnictví 

Vyčleněné prostředky jsou určeny na prevenci před drogami.  

 
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 

V oblasti bytového a nebytového hospodářství je plánovaná údržba a opravy, které jsou hrazeny v rámci 

hospodářské činnosti. Plánované investiční práce jsou ve výši 11,5 mil. Kč. Investiční výdaje v oblasti 

nebytového hospodářství jsou určeny na projektovou dokumentaci na rekonstrukci bývalé školy 

v Sedlčánkách. 

Výdaje na veřejné osvětlení jsou plánovány opět do oblasti Jiřiny a na rekonstrukci osvětlení  

na náměstí a v Sadech 17. listopadu.   

Výdaje na lokální zásobování teplem jsou ve výši 6 mil. Kč na kotelny K 1445 a K 26. 

Výdaje na územní plánování jsou určeny na úpravu stávajícího územního plánu a dokončení nového 

územního plánu. 

Výdaje na komunální služby jsou především formou příspěvku na provoz Technických služeb Čelákovice, 

které zajišťují nezbytné činnosti pro město a na nákup pozemků ve výši 2 mil. Kč.  

Pro Technické služby Čelákovice je určen také investiční příspěvek ve výši 1,186 mil. Kč. 

 

Ochrana životního prostředí 

Nejvýznamnější a nejdůležitější výdajovou položkou je úhrada za sběr a svoz komunálních odpadů, 

předpokládaná hodnota na zajištění této nezbytné služby je 10 mil. Kč.  

Další výdaje jsou na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V rozhodující míře na ošetřování stávající zeleně 

a na výsadbu nové a na městský mobiliář. 

 

Sociální věci 

Rozhodující je příspěvek na provoz příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice a dále dotace 

0,7 mil. Kč z rozpočtu města pro organizace zajišťující sociální péči. 

 

Bezpečnost státu a právní ochrana 

Na krizové stavy je vyčleněno 777 tis. Kč. Další výdaje jsou již standardní na činnost městské policie  

a kamerový systém a jednotku SDH. Výdaje pro obě složky jsou z rozhodující části provozní.  

 

Všeobecná veřejná správa a služby 

Státní správa, samospráva 

Tyto výdaje jsou spojené s činností zastupitelstva města a s činností městského úřadu. Výdaje jsou 

hlediska struktury totožné jako v uplynulých letech. Jsou to všechny výdaje, které nelze zahrnout  

do jiných částí rozpočtu. Jsou to především výdaje na platy, pojištění zaměstnanců, výdaje spojené 

s provozem obou objektů městského úřadu a všechny ostatní výdaje spojené s funkčností městského 

úřadu, který zajišťuje činnosti v samostatné působnosti i v přenesené působnosti. Sem je směřována 

dotace na správu, uvedená v příjmové části.  

V roce 2022 proběhnou volby do ÚSC. Na zajištění voleb je vždy poskytována dotace. 

Další výdaje v této části rozpočtu jsou za vedení účtů u bank, pojištění majetku, tj. především budov, které 

je dáno smlouvami s pojišťovnami. 

Platby daní se týkají daně z příjmů obce, která je uvedena ve stejné hodnotě jako v příjmové části,  

tato daň se neodvádí, a DPH, která se odvádí prostřednictvím finančního úřadu státu. Odvod DPH  

se předpokládá ve výši 4 mil Kč. Daň z příjmů obce je navýšena, protože se v ní zohlední příjem z prodeje 

bytů v Milovicích. 

Nespecifikovaná (rozpočtová) rezerva vyjadřuje část prostředků, které nemají v době sestavování rozpočtu 

přesné určení.  
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CYKLOVĚŽ  
P. M. L.-I. – bude druhá cyklověž již v příštím roce a kolik bude stát její provoz?  

Starosta – ano, druhá věž bude, a to v ulici Jiřina. Zastávám názor, že naše město tuto službu svým 

občanům má nabídnout. Co se týče nákladů provozu cyklověže – částka v návrhu rozpočtu je pouze odhad, 

náklady na věž se nedají přesně predikovat, protože bude záležet hlavně na tom, jak bude cyklověž 

užívána.  

Míst I – rád bych doplnil informaci ohledně příjmů z cyklověže loňského a letošního roku. Ta částka je 

skutečně zavádějící, neboť covidová situace velice negativně ovlivnila využívání železniční i pražské 

integrované dopravy, na kterou je provoz cyklověže úzce navázán. Abychom mohli získat relevantní 

přehled o zisku z provozu, musíme počkat na standardní období. Na rozdíl od jiných měst, máme to štěstí, 

že nám výstavbu obou cyklověží hradí ze 100% Správa železnic. To znamená, že výdaje jsou zcela 

hrazeny ze státní organizace a město Čelákovice se nepodílí ani minimálním spolufinancováním. Naší 

snahou je, aby se využití cyklověže maximálně zvýšilo, proto jsme dohodli s panem Mgr. Boreckým (radní 

středočeského kraje pro veřejnou dopravu) dvě věci. V rámci čelákovické iniciativy bude úschovna jízdního 

kola bezplatná nejen pro majitele In-karty Českých drah, ale nyní nově i pro majitele Lítačky (karta primárně 

sloužící pro cestování v rámci Pražské integrované dopravy). Také se snažíme v rámci veřejné dopravy 

navýšit využití přednádražních prostor, proto od neděle budou všechny tři autobusové linky zajíždět 

k železniční stanici. Pevně věříme, že tyto opatření zatraktivní bezplatnou úschovu jízdního kola.  

 

VODOVODY A KANALIZACE  

P. M. L.-I. – nevidím v rozpočtu žádnou částku určenou na vodovod a kanalizaci v lokalitě Dělnických 

domků, je to tak? Je reálné, aby se v příštím roce počítalo s touto stavbou? 

Starosta – ano, stavba ještě není připravena, proto není ani v rozpočtu města uvedena. Nyní celou situaci 

brzdí především prodloužení stavebního povolení na řady. Jakmile obdržíme vyjádření od všech dotčených 

orgánů, tak z nich vyplyne, zda všichni souhlasí s prodloužením stavebního povolení o další dva roky 

anebo, zda se bude muset něco upravovat. Proto v tuto chvíli neumím říci, zda v příštím roce  

se stavbou můžeme nebo nemůžeme počítat.   

 

ZUŠ – druhá budova  

P. M. L.-I. – kolik budov bude k dispozici pro ZUŠ? Byla koupě budovy na Rybářské ulici dostatečně 

projednána s ostatními zastupiteli města a byly předloženy potřebné podklady pro rozhodování? Vadí mi, 

že tato investice nebyla adekvátně komunikována směrem k občanovi. Dále mě zajímá, zda odhadovaná 

částka 5 mil. Kč na opravu této budovy je dostačující? 

Starosta – ZUŠ bude mít pouze dvě budovy. Stávající budovu a druhá budova tzv. detašované pracoviště, 

bude na ulici Rybářská 155. Odhad 5 mil. Kč na opravu nové budovy je pouze orientační, ještě ani není 

hotová projektová dokumentace, ale spíše si myslíme, že s ohledem na vývoj ekonomické situace,  

kdy cena za stavební materiál stále roste, bude částka vyšší. 

Míst I – ČŠI doporučuje od roku 2017 zvětšit prostor ZUŠ, především pro taneční obor a balet. Proto koupě 

budovy pro ZUŠ byla velmi aktuální. Po několika diskuzích s paní ředitelkou ZUŠ jsme nakonec  

ze všech možných alternativ na zastupitelstvu zvolili koupi budovy v Rybářské ulici, která se nám zdála pro 

tyto potřeby jako nejvýhodnější.  

 

DŮM SENIORŮ 

P. M. L.-I. – projektová dokumentace je vykalkulována na částku 6 mil. Kč. Kolik bude stát celková stavba 

seniorského domu? Zajímá mě také ekonomická rozvaha, zda máte odhad, kolik bude stát jeho provoz? 

Starosta – cena této projektové dokumentace je výsledkem veřejné soutěže, kde jsme vybrali dokumentace 

pro nás cenově nejpříznivější. Některé nabídky na projekt byly mnohem dražší, i za 10 mil. Kč. Celkové 

náklady na dům pro seniory se odhadují kolem 100-150 mil. Kč, s tím, že se počítá i s dotací od MMR. 

Ministerstvo pro místní rozvoj bude vypisovat dotační programy, především pro menší, multifunkční 

seniorské domovy, což úzce kooperuje s našim projektem. Takže s dotačním programem  

a s financemi z prodeje Milovických bytů budeme tento projekt spolufinancovat. Provoz bude 

minimalistický, nebude tam samostatná kuchyň (čímž se ušetří), provozní výdaje budeme ekonomicky řešit 

tak, aby se rozpočet zbytečně nenavyšoval. Také bude záležet, zda Středočeský kraj bude dům podporovat 

jen finančně anebo si je bude přebírat do provozu. Počítáme i s využitím příspěvku seniorů na bydlení.  

Čili je zde více aspektů, které ovlivní provoz domu. Jakmile bude projektová dokumentace hotová, budeme 

mít i detailnější informace. 
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DOPAD ZDRAŽENÍ ELEKTŘINY PRO MĚSTO 

P. M. L.-I. – jakým způsobem se projeví na rozpočtu města dopad zdražení elektřiny? Předpokládám, že 

se nyní v rozpočtu s aktuálním zdražením nepočítá. 

Starosta – ceny elektřiny se budou určitě ještě měnit, ale my jsme připraveni příspěvkovým organizacím 

přispět a pomoci. Ale to budeme řešit aktuálně, až přijdou vyúčtování apod. 

 

VODOJEM  

P. M. L.-I. – v rozpočtu je uvedena částka 1,6 mil Kč, můžete mi objasnit na co to je? 

Starosta – je to na opravy stávajícího vodojemu a zároveň počítáme, že v průběhu příštího roku zahájíme 

aktualizaci projektové dokumentace na nový vodojem. 

 

BÝVALÁ ŠKOLA V SEDLČÁNKÁCH  

P. M. L.-I. – v rozpočtu je uvedena částka 2 mil. korun, můžete mi objasnit na co to je? 

Starosta – jedná se o projektovou dokumentaci a údržbové práce. 

 

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ  

P. M. L.-I. – budou v příštím roce nějaké změny v územním plánování?  

Míst I – ano, v lednu se bude schvalovat změna č. 6 (napojení na silniční obchvat města a budování 

parkoviště u zastávky Čelákovice Jiřina) a bude následně probíhat i její fakturace. Dále se připravují další 

změny č. 7 (funkční využití území pro Domov pro seniory) a č. 8 (změny funkčního využití současné těžké 

výroby, postupně na bydlení v areálu Kovohutí). Přičemž dvě změny budou financovány z plánovaného 

rozpočtu města. Kovohutě budou financovány potencionálním žadatelem. 

 

MĚSTSKÝ STADION  

P. M. L.-I. – můžete mi objasnit jednotlivé finanční položky vyčleněné v rozpočtu města na Městský stadion?  

Starosta – 750 tisíc Kč je vyčleněno zejména na projektovou dokumentaci na rekonstrukci tribuny a druhá 

částka je vyčleněna na zpevnění ploch, chodníky a veřejné osvětlení.   

 

Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že finanční výbor proběhl 01.12.2021, 

podrobně se seznámil s návrhem rozpočtu města Čelákovice na rok 2022 a doporučuje zastupitelstvu 

města jeho schválení v předloženém znění. 

 

Návrh usnesení:  

2.2 ZM schvaluje na základě ustanovení § 4 a násl. 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, rozpočet města Čelákovice  

na rok 2022 ve znění přílohy č. 1.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 
2.3 Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 

Střednědobý výhled rozpočtu se zpracován na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů na období let 2023–2024. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích. 

Struktura zachovává základní členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na provozní výdaje  

a kapitálové výdaje. Uvedené hodnoty roku 2022 jsou příjmy a výdaje návrhu rozpočtu na rok 2022.  

 

Příjmy 

Rozhodující příjmy budou opět daňové výnosy a nájmy, zejména výnosy daně z příjmů fyzických osob, 

právnických osob a DPH, která má nejvyšší výnos. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena 

v obou částech výhledu rozpočtu, protože se reálně neodvádí.  

Hodnoty daňových výnosů jsou použity z výpočtů společnosti Cityfinance, která tyto prognózy pro obce 

zpracovává. 

Příjmy daně z nemovitostí jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech.  

Poplatky za využívání přírodních zdrojů nejsou svým objemem významné, v příštích dvou letech  

se nepředpokládá jejich nárůst.  
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Hlavní součástí ostatních daní a poplatků je poplatek za likvidaci odpadu. V letech 2023 i 2024  

je předpokládán určitý nárůst hodnoty poplatku za osobu a rok.  

Správní poplatky jsou dané zákonem č. 634/2004, Sb., o správních poplatcích, podle něhož je město 

poplatky oprávněno vybírat. Nejvýznamnější jsou z činnosti matriky a stavebního úřadu. 

Daň z hazardních her a dílčí daň z technických her jsou příjmy z provozu heren a kasin, které jsou 

provozovány podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Městu jsou převáděny prostřednictvím 

finančního úřadu. 

 

Nedaňové příjmy jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných 

nájemních smluv. Nejvýznamnější položkou nájmů je nájem z vodovodů a kanalizací a tepelného 

hospodářství. Nájem z bytového fondu je součástí hospodářské činnosti, která je vedena mimorozpočtově.  

Jako kapitálové příjmy jsou pro rok 2023 i 2024 plánovány příjmy z prodeje městských bytů v Milovicích. 

 

Transfery – dotace. V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány předpokládané hodnoty dotace  

na správu a dotace od obcí. Hodnota této dotace je odvozena z hodnoty roku 2021. Skutečná hodnota je 

upřesněna většinou počátkem daného roku.  Dotace od obcí zahrnuje úhrady za služby městské policie  

a hasičů. Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti posilují příjmy rozpočtu. Pro oba roky jsou tyto 

převody plánovány v hodnotě 20 mil. Kč. Převody z ostatních fondů jsou převody ze sociálního fondu.  

V rozpočtovém výhledu je uvedeny předpokládané investiční dotace na realizaci parkovacího domu,  

80 mil. Kč, rekonstrukci městského muzea a domu pro seniory.  

 

Výdaje 

Výdajová část rozpočtového výhledu je členěna podle rozpočtových skupin na provozní a kapitálové 

výdaje. Provozní výdaje většinou vycházejí z plánovaných hodnot na rok 2022. Tyto výdaje zajišťují činnosti 

městského úřadu, městské policie, organizačních složek a příspěvkových organizací města. Příspěvky  

pro příspěvkové organizace města tvoří významný podíl na provozních výdajích. V provozních výdajích  

na kulturu a tělovýchovu jsou zahrnuty i výdaje na dotace poskytované v rámci dotační politiky města. 

 

Předpokládané nejdůležitější investiční výdaje, případně výdaje na opravy, jsou pro přehlednost uvedeny 

v příloze č. 2. Ve výhledu jsou investiční výdaje uvedeny jako kapitálové. V oblasti dopravy jsou pro rok 

2023 plánovány rozsáhlé opravy komunikací v Záluží, výstavba komunikace k lávce přes Labe  

a rekonstrukce komunikací v Jiřině. V roce 2023 se předpokládá dokončení stavby parkovacího domu  

u nádraží. Tato rozsáhlá investice bude realizovaná s pomocí dotace.  

V oblasti vodního hospodářství je plánováno pokračování rekonstrukcí vodovodů a kanalizace (VaK)  

v oblasti Jiřiny, dále výměna sekčních šoupat, výstavba nového vodojemu v hodnotě 30 mil. Kč.  Vedle 

těchto rozsáhlých akcí budou dále prováděny potřebné opravy na systému VaK. Samostatně  

je uvedena předpokládaná hodnota rezervy, která vychází z nájemného VaK a jeho předpokládaného 

využití na obnovu vodovodů a kanalizací v jednotlivých letech. 

V oblasti školství je v roce 2023 plánována rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ J. A. Komenského v hodnotě 

20 mil. Kč a 10 mil. Kč je určeno na komunikační plochy této školy. Další prostředky jsou určeny  

na rekonstrukci objektu staré budovy ZŠ Kostelní. Pro potřeby základní umělecké školy je plánovaná 

rekonstrukce domu č. p. 155 v Rybářské ulici. 

Provozní výdaje na kulturu zajišťují činnost městské knihovny, muzea a kulturního domu, organizování 

různých kulturních akcí a také výdaje na dotace poskytované z rozpočtu města. Na oba roky jsou plánovány 

výdaje na rekonstrukci městského muzea, která je podmíněna dotací.  

Výdaje na tělovýchovu a zájmovou činnost zahrnují výdaje do sportovních zařízení, které jsou určeny v roce 

2023 na zateplení městského bazénu, na opravy stadionu, rekonstrukci tribuny v roce 2023. V roce 2024 

je plánováno vybudování nového hřiště na stadionu a výstavba nové sportovní haly. Vedle toho jsou zde 

obsaženy výdaje na příspěvky Čelákovické sportovní a MDDM Čelákovice a také dotace z rozpočtu města 

pro sportovní subjekty. 

V bytovém hospodářství jsou uvedeny plánované investiční výdaje na rekonstrukci bytových domů  

a výstavbu domu pro seniory. V oblasti nebytového hospodářství je plánovaná rekonstrukce bývalé školy 

v Sedlčánkách.  

V oblasti veřejného osvětlení jsou plánovány v obou letech rekonstrukce v Jiřině a další prostředky jsou 

vyčleněny na výměnu svítidel na území města.  

V tepelném hospodářství jsou výdaje určeny na obnovu kotelen. 
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Výdaje do oblasti komunálních služeb zahrnují především příspěvek na provoz technických služeb,  

který by měl dosáhnout hodnoty minimálně 30 mil. Kč. Kapitálové výdaje jsou na případný nákup 

potřebných pozemků.        

V oblasti životního prostředí se jedná o provozní výdaje na odvoz odpadů a na údržbu zeleně. 

Výdaje na sociální věci jsou především na provoz pečovatelské služby a předpokládané dotace z rozpočtu 

města. 

Výdaje do části bezpečnost státu jsou především provozní výdaje na městkou policii a požární ochranu. 

Výstavba garáže v objektu hasičské zbrojnice se předpokládá v roce 2023. 

Výdaje na všeobecnou veřejnou správu jsou v rozhodující míře provozní, zajišťující především provoz 

městského úřadu.  

Finanční operace zahrnují v rozhodující míře odvod DPH a daň z příjmů obce, která bude v závislosti  

na příjmech z prodeje bytů v Milovicích vyšší, předpokládaná hodnota je stejná jako v příjmové části. 

Odvod DPH se předpokládá ve výši 4 mil. Kč. Další výdaje zahrnuté do finančních operací jsou  

na pojištění majetku a úroky z úvěru. 

 

Financování  

Součástí této samostatné části rozpočtu je především zapojení zůstatků na účtech z předešlých let  

pro posílení příjmů rozpočtu a faktické vyrovnání schodkového rozpočtu. V roce 2023 i 2024  

je předpokládaná hodnota zůstatků na účtech z předešlého roku nižší, protože bude čerpáno více 

prostředků z nájemného z VaK i prostředky z prodeje bytů v Milovicích. 

Ve výdajové části jsou uvedeny splátky úvěru ve výši 5 mil. Kč ročně. V roce 2023 se předpokládá 

jednorázová splátka úvěru na výstavbu parkovacího domu, splátka bude uhrazena z přidělené dotace.  

Dále jsou uvedeny splátky vratných částí příspěvků na budování infrastruktury v obytných zónách. 

Rozhodující většina těchto splátek byla provedena v uplynulých letech. 

 

PŘÍJMOVÁ ČÁST ZE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU  

MILOVICKÉ BYTY 

P. M. L.-I. – kolik zbývá milovických bytů k prodeji a s jakým příjmem z milovických bytů se počítá  

ze střednědobého výhledu?   

Starosta – město Čelákovice disponuje něco kolem 50 bytů k prodeji. Ale jestli se prodají všechny příští 

rok a za jakou finanční částku, to opravdu není v mých silách predikovat. A příjem je uveden v položce 3, 

kapitálové příjmy. 

 

VÝDAJOVÁ ČÁST ZE STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU 

BÝVALÁ ŠKOLA V SEDLČÁNKÁCH  

P. M. L.-I. – můžete mi objasnit finanční částku 80 mil. Kč, která je vyčleněna na rekonstrukci budovy bývalé 

školy v Sedlčánkách? A jak budete postupovat, když město nezíská dotaci? 

Starosta – 75-80 mil. Kč je částka, která vznikla z hrubého odhadu pana projektanta ze studie (nikoliv 

z projektové dokumentace) a je to částka, kterou bude město disponovat pro rekonstrukci bez případných 

dotací. Pokud město nezíská dotaci (což ale nepředpokládáme, protože budova je kulturní památkou),  

tak celou tuto rozsáhlou rekonstrukci budeme opravovat postupně ve třech etapách samostatně  

a případně použijeme i část peněz z prodeje Milovických bytů, pokud je budoucí samospráva tou dobou 

bude mít ještě k dispozici. První etapová část se bude týkat přímo historické budovy, 2. část bude zaměřena 

na nejbližší okolí (včetně rekonstrukce historického plotu a vytvoření komunitní zahrady)  

a 3. část bude věnována revitalizaci Sedlčanské návsi. 

 

SPORTOVNÍ HALA  

P. M. L.-I. – můžete mi objasnit finanční částku 25 mil. Kč, která je vyčleněna na výstavbu sportovní haly? 

Počítáte opět s dotací, protože zmiňovaná částka může stačit akorát tak na vykoupení pozemku. 

Starosta – je to stejný model jako u školy v Sedlčánkách. Ano, v rozpočtovém výhledu určitě pracujeme 

nyní jen s penězi, které město má k dispozici, a to je těch 25 mil. Kč. Ale získat dotaci již bude věc  

pro novou samosprávu.  

 

DĚLNICKÉ DOMKY 

P. M. L.-I. – ve výhledu pro rok 2023-2024 jsem nenašel žádné finanční položky pro výstavbu kanalizace 

dělnických domků. To znamená, že se s touto výstavbou nepočítá? 

Starosta – nevěřím, že v tomto volebním období stavbu zrealizujeme. 
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Ing. Reisiegelová – předsedkyně finančního výboru konstatovala, že se finanční výbor seznámil s návrhem 

střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023-2024 a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení 

v předloženém znění. 

 

Návrh usnesení:  

2.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. a) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu 

města Čelákovice na rok 2023 a 2024 ve znění přílohy č. 1. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.4 Žádost o „individuální“ dotaci – Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ: 437 51 113, se sídlem 

Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Čelákovic SML/2021/301/DI-CPR1 

Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ: 437 51 113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, zahájila 

v roce 2021 rozsáhlou rekonstrukci farní budovy v Čelákovicích. Záměrem je vybudovat komunitní centrum 

pro poskytování služeb znevýhodněným obyvatelům města. 

Římskokatolická farnost Čelákovice, IČ: 437 51 113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, žádá 

o dotaci ve výši 450.000,00 Kč na náklady spojené s dokončovacími a vícepracemi, vzniklými  

při rekonstrukci farní budovy. 

 

Návrh usnesení:  

2.4.1A ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, o neposkytnutí individuální dotace Římskokatolické farnosti Čelákovice,  

IČ: 437 51 113, se sídlem Na Hrádku 455, 250 88 Čelákovice, ve výši 450.000,00 Kč, na účel vyjádřený 

v žádosti čj. MUC/08985/2021-OŠIK/109 ze dne 11.08.2021 – na náklady spojené s dokončovacími  

a vícepracemi, vzniklými při rekonstrukci farní budovy. Pro poskytnutí dotace žádost nezískala nadpoloviční 

většinu hlasů. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se: PhDr. Tichá – 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2.5 Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 

Dne 20.02.2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb. (s výjimkou § 10d), kterým se mění mimo jiné zákon 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (RPÚR). 

Novela RPÚR se týkala obecně poskytování dotací z územních rozpočtů, sjednotila postupy  

a vedla k větší transparentnosti a kontrole veřejných prostředků. Nově vymezila i účel, na který  

je možno dotaci poskytnout a podle kterého jsou definovány dotace jako programové (účel určuje 

poskytovatel v programu) nebo individuální (účel určuje žadatel v žádosti).    

Program na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022 je zaměřen na podporu celoroční 

činnosti v oblasti sociální, humanitární, zdravotní nebo v oblasti podporující volnočasové aktivity jinak 

znevýhodněných skupin spoluobčanů z důvodu cílené podpory města směřující k uchování a k vývoji 

komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Účelem je spolufinancování činnosti žadatelů,  

kteří poskytují registrované sociální služby pro občany města Čelákovice, a to jak na jeho území,  

tak i mimo něj, vyjma příspěvkových organizací zřizovaných městem Čelákovice. Žádosti dle dotačního 

programu města bude posuzovat pracovní skupina pro bytové a sociální záležitosti. 
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Návrh usnesení:  

2.5 ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, Program pro poskytování dotací na podporu poskytovatelům sociálních služeb v roce 

2022, za předpokladu schválení rozpočtu pro rok 2022. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Přestávka od 21.18 do 21.30 hod. 

 

 

3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 Kupní smlouva SML/2021/190 – Prodej st. p. č. 1408 a parcely – p. č. 1413/7 v k.  ú. Čelákovice  

a smlouva o zřízení zástavního práva SML/2021/466 

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2021/190 (viz příloha č. 1) na odprodej 

pozemku st. p. č. 1408 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m2 a p. č. 1413/7 – ostatní plocha  

o výměře 84 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. Vzhledem 

k tomu, že si kupující zajišťují finanční prostředky úvěrovou smlouvou od společnosti Equa bank a. s.,  

je současně předkládána ke schválení i Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem  

reg. č. 2109130004/ZN/01 – č. města SML/2021/466 

 

Záměr na prodej st. p. č. 1408 a p. č. 1413/7 v k. ú. Čelákovice byl předložen k projednání a schválen 

usnesením Rady města Čelákovice č. 9/2021/2.3 dne 04.05.2021 (příloha č. 3). Na úřední desce města byl 

záměr zveřejněn od 11.05.2021 do 27.05.2021.  

 

Cena pro záměr prodeje byla stanovena na podkladě znaleckého posudku (Znalecký posudek  

č. 14-1902.2021) – ve výši 3.200.000,00 Kč. K této ceně byla připočtena částka 3.000,00 Kč  

za vypracování znaleckého posudku a budoucí vkladový poplatek ve výši 2.000,00 Kč. Celková kupní cena 

je ve výši 3.205.000,00 Kč. S touto částkou stávající nájemci domu č. p. 1340 a budoucí kupující souhlasí.  

 
 
Předmět prodeje: 

   vlastnictví – město Čelákovice    zájmové parcely 
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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, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2021/190 mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a panem P. M. a paní I. M., Čelákovice, jako kupujícími pozemků 

st. p. č. 1408 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 a p. č. 1413/7 – ostatní plocha o výměře  

84 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za celkovou cenu 3.205.000,00 Kč. 

 

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 Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem 

reg. č. 2109130004/ZN/01 - č. SML/2021/466 mezi městem Čelákovice, jako zástavcem, panem P. M.  

a paní I. M., Čelákovice, jako nabyvateli a společností Equa bank a. s., Praha, jako zástavním věřitelem  

na pozemky st. p. č. 1408 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, jehož součástí je budova  

č. p. 1340 a p. č. 1413/7 – ostatní plocha o výměře 84 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci 

Čelákovice, za celkovou cenu 3.205.000,00 Kč. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. arch. Tichý - 1 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3.2 Kupní smlouva – prodej pozemku pod stavbou boxových garáží v ulici Prokopa Holého, 

Čelákovice 

Radou města č. 20/2021 pod bodem 2.2 byl dne 05.10.2021, po vydání „Potvrzení o existenci stavby“, 

mimo jiné projednán záměr prodeje pozemku pod boxovými garážemi v ulici Prokopa Holého. Jedná 

se o st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m2.  

 

Při použití ceny z obdobných případů v částce 961,86 Kč/m2 je vypočtená kupní cena  

ve výši 89.452,98 Kč (zaokrouhleno na částku 89.453,00 Kč). Po připočtení vkladových poplatků  

ve výši 2.000,00 Kč činí výsledná kupní cena částku 91.453,00 Kč.  

 

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce od 13.10.2021 do 29.10.2021.  

 

Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy č. SML/2021/470 (viz příloha č. 1)  

na odprodej pozemku st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha o výměře 93 m2 za cenu ve výši 91.453,00 Kč, 

vše v k. ú. a obci Čelákovice, spoluvlastníkům budovy umístěné na výše uvedeném stavebním pozemku, 

každému dle výše jeho spoluvlastnického podílu. 

Jedná se o: 

paní N. K.   - výše spol. podílu  10/18 

paní Z. V.   - výše spol. podílu 1/18 

pana M. M.   - výše spol. podílu 2/18 

pana P. H.   - výše spol. podílu 1/18 

pana R. J.   - výše spol. podílu 2/18 

paní A. P.   - výše spol. podílu 1/18 

pana P. V.   - výše spol. podílu 1/18 

 

Spoluvlastnický podíl byl stanoven dle počtu boxových kójí, které dotčený vlastní. 
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 pozemky ve vlastnictví města    prostor dotčený stavbou garáží  

 
Návrh usnesení:  

3.2 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 Kupní smlouvy č. SML/2021/470 mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní N. K., paní Z. V., panem M. M., panem P. H., panem R. J.,  

paní A. P. a panem P. V., jako kupujícími pozemku st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha o výměře 93 m2, 

vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 91.453,00 Kč. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. arch. Tichý - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.3 Revokace usnesení zastupitelstva města č. 25/2018/3.1.3 – Prodej pozemků V Prokopě,  

k. ú. Čelákovice 

Zastupitelstvem města č. 25/2018/3.1.3 bylo dne 27.06.2018 schváleno uzavření a text kupní smlouvy 

SML/2018/181 mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a paní J. K., jako kupující pozemků  

st. p. č. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a st. p. č. 1384/3 – zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 7 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu ve výši 10.770,00 Kč (jedná se o pozemky 

pod stavbou RD č. p. 1318). 

10.07.2018 byly smlouvy předány žadatelce a vzhledem k jejím finančním poměrům měla žadatelka 

dohodnutou platbu ve třech splátkách. Dle informace finančního odboru byly žadatelkou zaplaceny pouze 

dvě splátky a následně přestala žadatelka komunikovat. Ceny pro záměr prodeje výše uvedených pozemků 

byly stanoveny na podkladě znaleckého posudku pro prodej obdobných pozemků v dotčené lokalitě 

(Znalecký posudek č. 121-1518.2017) – cena ve výši 1.196,67 Kč/m2. 
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 vlastnictví – město Čelákovice            zájmové parcely st. p. č. 1384/2, st. p. č. 1384/3  
 

Návrh usnesení:  

3.3 ZM revokuje své usnesení Zastupitelstva města č. 25/2018/3.1.3 ze dne 27.06.2018 z důvodu nové 

žádosti o prodej st. p. č. 1384/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a st. p. č. 1384/3  

– zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. arch. Tichý - 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 
3.4 Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 

Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13.02.2019 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 12.05.2021 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 J. 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. T. 

Usnesením č. 19/2021/4.6.13 ze dne 12.05.2021 byl 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, 100 00 

Praha 10, Strašnice, 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 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 12.05.2021 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 294 43 Všejany, 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. 
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Návrh usnesení:  

3.4.1 ZM revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.34 ze dne 12.05.2021 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 I. T., trvale bytem 100 00 

Praha 10, a panu J. T., trvale bytem 289 23 Milovice, do 31. března 2022. 

 

3.4.2 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, 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 100 00 Praha 10, Strašnice, do 31.03.2022, a s tím spojenou 

odpovídající úpravu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově formou dodatků. 

 

3.4.3 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, 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 294 43 Všejany, do 31.03.2022, a s tím spojenou 

odpovídající úpravu kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově formou dodatků. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen: Ing. arch. Tichý - 1 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3.5 Prodej bytů v Milovicích 

Usnesením ZM 19/2021/4.5 ze dne 12.05.2021 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 Čelákovice 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 18. srpna 2021 bylo doručeno 89 nabídek na odkup jednotek, z toho 1 nabídka byla vyřazena 

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.  
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Poř. 

č. 
Dům Byt 

Čitatel 

podílu 
Jmenovatel 

podílu 
Odhadní cena  

Minimální 

kupní cena 
1. nabídka 

Další 

nabídky 
Pozn. 

1. 502 15 5986 249378 1 753 000 Kč 1 928 300 Kč 2 050 000 Kč 2 048 000 Kč 

byt 

obsazený 

nájemcem 

 2 007 000 Kč 
1 957 572 Kč 
1 942 301 Kč 
1 928 300 Kč 

2. 502 48 6078 249378 1 780 000 Kč 1 958 000 Kč 2 079 621 Kč 1 987 721 Kč byt 

obsazený 

nájemcem 
 1 963 111 Kč 

3. 606 3 5979 280153 1 560 000 Kč 1 716 000 Kč 2 290 243 Kč 2 056 847 Kč 

byt 

obsazený 

nájemcem 

 1 925 325 Kč 
1 900 000 Kč 
1 867 246 Kč 
1 841 300 Kč 
1 805 745 Kč 
1 800 000 Kč 
1 751 600 Kč 
1 736 111 Kč 

4. 606 7 6457 280153 1 774 000 Kč 1 951 400 Kč 2 458 806 Kč 2 080 605 Kč 

byt 

obsazený 

nájemcem 

 2 070 000 Kč 
2 000 000 Kč 
1 982 975 Kč 
1 956 400 Kč 

5. 621 2 10285 344802 3 012 000 Kč 3 313 200 Kč 3 401 000 Kč 3 353 000 Kč 

volný byt 
 3 323 382 Kč 

3 320 000 Kč 
3 320 000 Kč 
3 313 500 Kč 

6. 621 8 10285 344802 3 012 000 Kč 3 313 200 Kč 3 401 000 Kč 3 323 382 Kč volný byt 
7. 621 9 7651 344802 2 241 000 Kč 2 465 100 Kč 2 618 197 Kč 2 502 513 Kč byt 

obsazený 

nájemcem 
 2 482 000 Kč 

2 466 000 Kč 
8. 621 20 7143 344802 1 987 000 Kč 2 185 700 Kč 2 328 631 Kč 2 220 629 Kč 

volný byt 

 2 210 400 Kč 
2 205 700 Kč 
2 200 000 Kč 
2 190 000 Kč 
2 185 700 Kč 

9. 621 21 11265 344802 3 134 000 Kč 3 447 400 Kč 3 458 552 Kč - volný byt 
10. 621 23 10478 344802 3 069 000 Kč 3 375 900 Kč 3 386 273 Kč 3 380 000 Kč volný byt 
11. 621 24 11265 344802 3 299 000 Kč 3 628 900 Kč 3 640 052 Kč - volný byt 
12. 621 25 7046 344802 2 064 000 Kč 2 270 400 Kč 2 466 876 Kč 2 411 390 Kč 

volný byt 

 2 351 851 Kč 
2 350 000 Kč 
2 311 400 Kč 
2 304 855 Kč 
2 300 000 Kč 
2 271 451 Kč 
2 271 400 Kč 

13. 621 26 10478 344802 3 069 000 Kč 3 375 900 Kč 3 500 100 Kč 3 386 273 Kč 
volný byt 

 3 380 000 Kč 

14. 621 32 10478 344802 3 069 000 Kč 3 375 900 Kč 3 668 000 Kč 3 386 273 Kč volný byt 
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 3 377 000 Kč 
3 375 900 Kč 

15. 621 35 10478 344802 3 069 000 Kč 3 375 900 Kč 3 386 273 Kč - byt 

obsazený 

nájemcem 
16. 621 36 11265 344802 3 134 000 Kč 3 447 400 Kč 3 458 552 Kč - volný byt 

CELKEM 41 026 000 Kč 45 128 600 Kč 47 592 176 Kč - - 
 

Návrh usnesení:  

3.5.1 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. 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 5986/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví panu A. H., trvale bytem 

250 88 Čelákovice, za kupní cenu ve výši 2.050.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan A. H. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/15 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. 502/15 

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 5986/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví panu P. K., trvale bytem 

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.048.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/15 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. 502/15 

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 5986/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví společnosti  

Nuverim, s. r. o., IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.007.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 502/15 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. 502/15 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 5986/249378 

na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví 

paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.957.572,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/15 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. 502/15 

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 5986/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví manželům B., trvale 

bytem 289 22 Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.928.300,00 Kč. 

  



                                                                                                        Zastupitelstvo města č. 23/2021 

 

Stránka 20 z 34 

 

Pokud žadatel o odkup bytu manželé B. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/15 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. 502/15 

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 5986/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví panu V. S., trvale bytem 

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

 

3.5.2 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. 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 st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví panu P. K., trvale bytem 

289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.079.621,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/48 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. 502/48 

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 st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 

289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.987.721,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/48 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. 502/48 

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 st. 1180, zapsaného na LV č. 3518, do vlastnictví paní M. Z., trvale bytem 

517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 1.963.111,00 Kč. 

 

3.5.3 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. 606/3 v bytovém domě  

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví společnosti České investice s. r. o., IČ: 020 23 512, 

se sídlem Davídkova 2476/48, 180 00 Praha 8 – Libeň, za kupní cenu ve výši 2.290.243,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu společnost České investice s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/3 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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 

pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153  

na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví 

panu Ing. T. S., trvale bytem 250 91 Zeleneč, za kupní cenu ve výši 2.056.847,00 Kč. 
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Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. T. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 

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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec 

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví panu P. K., trvale 

bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.925.325,00 Kč.  

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 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. 606/3 

v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu 

a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví panu M. R., trvale bytem  

666 03 Tišnov, za kupní cenu ve výši 1.900.000,00 Kč.  

Pokud žadatel o odkup bytu pan M. R. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 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. 606/3 

v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu 

a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví paní Ing. K. Š., trvale bytem  

538 21 Slatiňany, za kupní cenu ve výši 1.867.246,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní Ing. K. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 

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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec 

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví společnosti  

ESP investiční s. r. o., IČ: 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu 

ve výši 1.841.300,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP investiční s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/3 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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 

pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153  

na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví 

paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.805.745,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 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. 606/3 

v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných částech domu 

a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem 

289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 1.800.000,00 Kč. 
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Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/3 

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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, pro obec 

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví společnosti 

Nuverim, s. r. o., IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

1.751.600,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 606/3 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. 606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537,  

pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153  

na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV č. 2536, do vlastnictví 

paní M. Z., trvale bytem 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 1.736.111,00 Kč. 

 

3.5.4 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. 606/7 v bytovém domě  

č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 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 č. 2536, do vlastnictví společnosti České investice s. r. o., IČ: 020 23 512, 

se sídlem Davídkova 2476/48, 180 00 Praha 8 – Libeň, za kupní cenu ve výši 2.458.806,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost České investice s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 606/7 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. 606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 

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 č. 2536, do vlastnictví 

panu P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.080.605,00 Kč.   

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/7 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. 606/7 

v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 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 č. 2536, do vlastnictví panu D. L., trvale bytem 239 14 

Poříčany, za kupní cenu ve výši 2.070.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan D. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/7 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. 606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 

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 č. 2536, do vlastnictví 

panu Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.000.000,00 Kč. 
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Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/7 

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  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. 606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 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 č. 2536, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.982.975,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 606/7 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. 606/7 

v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2537, 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 č. 2536, do vlastnictví paní M. Z., trvale bytem 517 21  

Týniště nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč. 

  

3.5.5 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. 621/2 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 3.401.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/2 

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. 621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535,  

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 č. 2534, do vlastnictví společnosti 

ESP investiční s. r. o, IČ: 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu 

ve výši 3.353.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP investiční s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup 

bytu č. 621/2 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. 621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535,  

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 č. 2534, do vlastnictví  

paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 3.323.382,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/2 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. 621/2 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00  

Praha 9, za kupní cenu ve výši 3.320.000,00 Kč. 
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Pokud žadatel o odkup bytu paní A. Ř. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/2 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. 621/2 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07 

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 3.320.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/2 

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. 621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., 

IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 3.313.500,00 Kč. 

 

3.5.6 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. 621/8 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., trvale bytem 289 07 

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 3.401.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/8 

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. 621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.323.382,00 Kč. 

 

3.5.7 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. 621/9 v bytovém domě č. p. 621 

v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu P. K., trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 

2.618.197,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/9 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. 621/9 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice,  

za kupní cenu ve výši 2.502.513,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/9 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 
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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. 621/9 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., IČ: 020 66 238, 

se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.482.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost Nuverim, s. r. o. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 621/9 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. 621/9 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535,  

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 č. 2534, do vlastnictví společnosti 

ESP investiční s. r. o., IČ: 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu 

ve výši 2.466.000,00 Kč. 

 

3.5.8 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. 621/20 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7143/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví panu P. K., trvale bytem 289 24 Milovice,  

za kupní cenu ve výši 2.328.631,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/20 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. 621/20 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7143/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice,  

za kupní cenu ve výši 2.220.629,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/20 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. 621/20 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7143/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví společnosti ESP investiční s. r. o.,  

IČ: 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 2.210.400,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP investiční s. r. o. od uvažovaného záměru  

na odkup bytu č. 621/20 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. 621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, 

zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu  

ve výši 7143/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534,  

do vlastnictví paní M. Z., trvale bytem 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu ve výši 2.205.700,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní M. Z. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/20 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. 621/20 
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v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7143/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00 Praha 9,  

za kupní cenu ve výši 2.200.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní A. Ř. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/20 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. 621/20 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7143/344802 na společných částech domu 

a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví pan Mgr. J. Č, trvale bytem 289 07  

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.190.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/20 

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. 621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané  

na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 

7143/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534,  

do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, 

za kupní cenu ve výši 2.185.700,00 Kč.  

 

3.5.9 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. 621/21 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.458.552,00 Kč.    

 

3.5.10 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. 621/23 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.386.273,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/23 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. 621/23 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00  

Praha 9, za kupní cenu ve výši 3.380.000,00 Kč. 

    

3.5.11 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. 621/24 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech 



                                                                                                        Zastupitelstvo města č. 23/2021 

 

Stránka 27 z 34 

 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.640.052,00 Kč. 

    

3.5.12 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. 621/25 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Ing. J. Š., trvale bytem 289 22  

Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 2.466.876,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. J. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 

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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu P. K., trvale 

bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.411.390,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan P. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 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. 621/25 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Ing. T. S., trvale bytem 250 91 Zeleneč,  

za kupní cenu ve výši 2.351.851,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. T. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 621/25 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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané  

na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví 

paní Bc. I. J., trvale bytem 289 07 Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.350.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní Bc. I. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 

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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví společnosti  

ESP investiční s. r. o, IČ: 064 88 439, se sídlem Tyršova 1520, 517 21 Týniště nad Orlicí, za kupní cenu 

ve výši 2.311.400,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu společnost ESP investiční s. r. o. od uvažovaného záměru  

na odkup bytu č. 621/25 odstoupí, Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením  

§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  

a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, 

vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 

nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, 

zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534,  

do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.304.855,00 Kč. 
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Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 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. 621/25 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., trvale bytem 289 07  

Libice nad Cidlinou, za kupní cenu ve výši 2.300.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 

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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví paní Ing. K. Š., trvale bytem 

538 21 Slatiňany, za kupní cenu ve výši 2.271.451,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní Ing. K. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/25 

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. 621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, 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 č. 2534, do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., 

IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 2.271.400,00 Kč. 

    

3.5.13 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. 621/26 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví panu Ing. V. Š., trvale bytem 289 22 

Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 3.500.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. V. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/26 

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. 621/26 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec 

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných 

částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.386.273,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/26 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. 621/26 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00  

Praha 9, za kupní cenu ve výši 3.380.000,00 Kč. 
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3.5.14 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. 621/32 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví panu L. J., trvale bytem 289 22  

Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 3.668.000,00 Kč.  

Pokud žadatel o odkup bytu pan L. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/32 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. 621/32 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.386.273,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní T. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 621/32 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. 621/32 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní A. Ř., trvale bytem 198 00  

Praha 9, za kupní cenu ve výši 3.377.000,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu paní A. Ř. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 621/32 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. 621/32 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané  

na LV č. 2535, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 

10478/344802 na společných částech domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534,  

do vlastnictví společnosti Nuverim, s. r. o., IČ: 020 66 238, se sídlem Smetanova 197/1, 289 24 Milovice, 

za kupní cenu ve výši 3.375.900,00 Kč.  

 

3.5.15 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. 621/35 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.386.273,00 Kč. 

 
3.5.16 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. 621/36 

v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2535, pro obec Milovice,  

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných částech 

domu a pozemku p. č. 503, zapsaného na LV č. 2534, do vlastnictví paní T. K., trvale bytem 289 23 

Milovice, za kupní cenu ve výši 3.458.552,00 Kč. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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3.6 Souhlas s bezúplatným převodem spoluvlastnických podílů ve výši 11/60 na pozemcích  

p. č. 3909/51 a p. č. 3909/52, v k. ú. Čelákovice, od Státního pozemkového úřadu 

V souvislosti se záměrem podání žádosti o bezúplatný převod spoluvlastnických podílů na pozemcích  

p. č. 3909/50 – orná o výměře 4.114 m2, p. č. 3909/51 – orná o výměře 125 m2 a p. č. 3909/52 – orná 

o výměře 383 m2 (11/60 spoluvlastnický podíl České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu 

pro Státní pozemkový úřad) zapsaných na LV 6133, p. č. 4334/17 – orná o výměře 714 m2,  

p. č. 4334/19 – orná o výměře 1.188 m2 a p. č. 4334/49 – orná o výměře 2.246 m2 (1/4 spoluvlastnický 

podíl České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad) zapsaných 

na LV 6089,  v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, je potřeba k žádosti obce doložit usnesení z jednání 

zastupitelstva, kterým se schvaluje převod přesně určených pozemků (spoluvlastnických podílů  

na pozemcích) z vlastnictví České republiky do vlastnictví města. 

Výše uvedené pozemky budou dotčeny budoucí veřejně prospěšnou stavbou Středočeského kraje  

– obchvatu města a v současné době je v pozemcích uloženo vedení vodovodního řadu zásobujícího 

Záluží. Tato stavba bohužel není vedena jako veřejně prospěšná, proto současně prověřujeme (vzhledem 

k velikosti spoluvlastnického podílu) i možnost odkupu těchto podílů. 

 

 

 
 

 

 
 

   Vlastnictví / spoluvlastnictví město Čelákovice    pozemky se spoluvlastnickým podílem 11/60 - ČR SPÚ 
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Návrh usnesení:  

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

ve znění pozdějších předpisů s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu 11/60 na pozemcích 

• p. č. 3909/50 – orná o výměře 4.114 m2  

• p. č. 3909/51 – orná o výměře 125 m2 

• p. č. 3909/52 – orná o výměře 383 m2 

zapsaných na listu vlastnictví č. 6133 a s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu 1/4  

na pozemcích 

• p. č. 4334/17 – orná o výměře 714 m2  

• p. č. 4334/19 – orná o výměře 1.188 m2 

• p. č. 4334/49 – orná o výměře 2.246 m2 

zapsaných na listu vlastnictví č. 6089, vše v katastrálním území Čelákovice z vlastnictví České republiky 

s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Města Čelákovice. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
3.7 Dodatek č. 2 ke Koncesní smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací 

Na základě koncesního řízení byla dne 17.12.2015 uzavřena Smlouva o provozování vodovodů  

a kanalizací č. SML/2015/230 mezi městem Čelákovice, IČ: 002 40 117, jako vlastníkem,  

a 1. SčV, a. s., IČ: 475 49 793, jako provozovatelem. Dne 18.10.2016 byl uzavřen dodatek  

č. SML/2015/230-1 k výše uvedené smlouvě, kterým došlo k opravě formálních chyb. 

Dne 03.06.2021 předložil provozovatel městu návrh dodatku č. SML/2015/230-2 ke Smlouvě  

o provozování vodovodů a kanalizací, kterým se doplňuje odst. 5.1 článku 5 smlouvy. Doplnění smlouvy 

se týká oprávnění provozovatele osadit na fakturační a distribuční měřidla v majetku města zařízení  

na realizaci a přenos odečtů z vodoměrů s tím, že obdobná přenosová zařízení nebude osazovat město, 

jako vlastník, ani jiná třetí osoba. 

Protože koncesní smlouva a její změny podléhají schválení Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen 

„SFŽP“), požádal odbor správy majetku a investic o jeho stanovisko k návrhu dodatku  

č. SML/2015/230-2. SFŽP dne 21.09.2021 sdělil, že textace dodatku nezakládá změnu podmínek původní 

smlouvy a znění dodatku je čistě věcí dohody smluvních stran. 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh dodatku č. SML/2021/230-2 ke Smlouvě  

o provozování vodovodů a kanalizací č. SML/2015/230 uzavřené dne 17.12.2015 mezi městem 

Čelákovice, IČ: 002 40 117, jako vlastníkem, a 1. SčV, a. s., IČ: 475 49 793, jako provozovatelem, kterým 

dojde k doplnění odst. 5.1 článku 5 smlouvy. 

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, uzavření a text dodatku č. SML/2015/230-2 ke smlouvě  

o provozování vodovodů a kanalizací č. SML/2015/230 uzavřené dne 17.12.2015 mezi městem 

Čelákovice, IČ: 002 40 117, jako vlastníkem, a 1. SčV, a. s., IČ: 475 49 793, jako provozovatelem. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 
 
3.8 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022–2031 

Vlastník vodovodu nebo kanalizace je podle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech  

a kanalizacích, v účinném znění (dále jen „ZoVaK“) povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy 

vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.  

Obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování stanoví 

prováděcí právní předpis, to je vyhláška č. 428/2001 Sb., k provedení ZoVaK, v účinném znění (dále jen 

„prováděcí vyhláška“). 
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Stávající Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období  

2019–2028 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Čelákovice č. 2/2018/4.8 dne 12.12.2018. 

V roce 2020 byly Ministerstvem zemědělství vydány nové metodické pokyny k zákonu 274/2001 Sb.  

o vodovodech a kanalizacích, které upravují pravidla pro tvorbu plánu financování obnovy: 

- Ministerstvo zemědělství čj.: 14000/2020-15132-1 Metodický pokyn pro orientační ukazatele 

výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence 

vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy 

vodovodů a kanalizací; 

- Ministerstvo zemědělství čj.: 9353/2020-15132 Metodický pokyn pro zpracování a dokládání 

realizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací 

Na základě Metodického pokynu čj.: 14000/2020-15132-1 musí být provedena aktualizace cen 

vodohospodářského majetku dle nového ceníku a změna polohových koeficientů (dle počtu obyvatel).  

U plátců DPH se nově bude cena vodohospodářského majetku vykazovat bez DPH. Ke změně dochází  

i ve stanovení roční výše prostředků na obnovu majetku. Ta se dle nové metodiky stanoví podílem 

životnosti k reprodukční ceně. 

S ohledem na výše uvedené musí město Čelákovice provést aktualizaci stávajícího Plánu financování 

obnovy vodovodů a kanalizací.  

Provozovatel vodohospodářského majetku města Čelákovice, 1. SčV, a. s., IČ: 475 49 793, provedl 

v souladu s novými metodickými pokyny potřebné aktualizace a změny a připravil návrh tabulky plánu 

financování obnovy vodovodů a kanalizací na období let 2022–2031. V návrhu zohlednil i rozšíření 

vodohospodářského majetku města dostavbou vodovodního přivaděče pro napojení místní části Záluží  

na vodovodní síť města a dostavbou kanalizace v místní části Záluží. Finanční prostředky potřebné  

na zajištění financování obnovy vodovodů a kanalizací v letech 2022–2031 jsou nově stanoveny ve výši 

13,68 mil. Kč ročně a budou získávány výhradně z nájemného za vodohospodářský majetek. 

Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh Plánu financování obnovy vodovodů  

a kanalizací pro vlastníka město Čelákovice na období let 2022–2031. 

 

Návrh usnesení:  

3.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro vlastníka město 

Čelákovice na období let 2022–2031. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4. OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

 

4.1 Obecně závazná vyhláška města Čelákovice E3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství   

Obecně závazná vyhláška E3/2021 byla zpracovaná na základě novelizace zákona č. 565/1990 Sb.  

o místních poplatcích. Novelizace zavedla 2 systémy k likvidaci odpadů:  

a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  

b) poplatek za ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Zvolit lze jen jeden systém. Město logicky zvolilo poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 

který je prakticky totožný se systémem, který je ve městě zaveden. Umožňuje využívat stávající databáze 

poplatníků a evidenci poplatků. Pro občany se tak nic nemění. 

Maximální výše poplatku může být 1.200,00 Kč, není povinnost výši prokazovat výpočtem. Pro rok 2022 

byla stanovena částka 624,00 Kč. 

Část vyhlášky týkající se osvobození od poplatku je prakticky totožná se stávající vyhláškou.  Vyhláška 

byla v této podobě posouzena MF ČR, které neshledalo závady. 

 

Mgr. Skalický se vyjádřil k danému tématu, kde objasnil situaci, proč dochází k navýšení za poplatek  

za obecní systém odpadového hospodářství.   
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Návrh usnesení:  

4.1 ZM schvaluje a vydává v souladu s ustanovením § 10 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku 

města Čelákovice E3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.   

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4.2 Obecně závazná vyhláška č. E 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 

která nahradí dosud platnou E 3/2019 

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

a nakládání se stavebním odpadem na území města Čelákovice doposud upravuje Obecně závazná 

vyhláška č. E 3/2019, která však byla vydána podle starého zákona o odpadech  

(zák. č. 183/2001 Sb.). Nový zákon č. 541/2020 Sb. a další na něj navázané právní předpisy jsou účinné 

od 01.01.2021.  

Změna právní úpravy neměla přímý vliv na zákonnost dosavadní obecně závazné vyhlášky  

– za předpokladu, že byla řádně zpracována podle předchozího vzoru Ministerstva vnitra, nicméně odbor 

odpadů Ministerstva životního prostředí doporučil ve svém metodickém sdělení čj.: MZP/2020/720/5174, 

aby obce během roku 2021 všechny své obecní vyhlášky nové legislativě přizpůsobily.  

Město má podle § 59 zákona č. 541/2020 Sb. pro splnění svých povinností v této oblasti nastavit obecní 

systém odpadového hospodářství a může tak učinit obecně závaznou vyhláškou.  

Obecně závazná vyhláška byla tedy upravena podle aktuálního vzoru ministerstva vnitra ČR.  

Navíc je v ní nově zahrnuta i možnost zapojení do systému pro právnické a podnikající fyzické osoby 

v rozsahu vytříděných složek odpadu vznikajícího při jejich nevýrobní činnosti a za podmínky uzavření 

smlouvy s městem. Možnost zapojení těchto subjektů schválila Rada města dne 04.05.2021 svým 

usnesením 9/2021/10.1. 

 

Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, kterému byl nový návrh obecně závazné 

vyhlášky v předstihu zaslán, provedlo dne 18.10.2021 právní rozbor se závěrem, že „Při posouzení nebyl 

shledán rozpor návrhu OZV se zákonem“. 

Tento návrh je nyní předkládán Zastupitelstvu města ke schválení. 

 

Mgr. Skalický se vyjádřil k danému tématu o obecně závazné vyhlášce č. E 2/2021. 

 

Návrh usnesení:  

4.2 ZM schvaluje a vydává, v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 17 odst. 2 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

obecně závaznou vyhlášku č. E 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

5. VÝBORY ZM 

 

5.1 Zápis č. 9/2021 ze schůze finančního výboru 

Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 9/2021 ze schůze finančního výboru ze dne 01.12.2021. 

Finanční výbor projednal změny rozpočtu 2021 – č. 12 až 20, návrh rozpočtu města Čelákovice na rok 

2022 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Čelákovice na období 2023–2024. 

 

Návrh usnesení:  

5.1 ZM bere na vědomí zápis č. 9/2021 ze dne 01.12.2021 ze schůze finančního výboru. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  
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6. RŮZNÉ 

 

VODOVODY A KANALIZACE DĚLNICKÝCH DOMŮ  

P. M. L.-I. – na základě koho a čeho vzniklo toto posouzení stavby? Jaký je problém s technickým řešením 

stavby? 

Starosta – město požádalo o vyjádření pana projektanta, jakým způsobem se má odkanalizování 

dělnických domů provádět, jelikož investor i majitelé domů mají právo znát všechna rizika a správný postup 

výstavby. Z posouzení celé situace vyplynulo možné řešení za použití bezvýkopové technologie.  

Je to bezpečnější řešení i s ohledem na to, že některé domy nemají základové konstrukce. Dále byl také 

navržen při této výstavbě monitoring domů, což bude mít vliv na výběr dodavatele, provádění dané výstavby 

i na cenovou kalkulaci. Rozhodně to nebude jednoduchá stavba. 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 08.12.2021 v 21.57 hod. 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

 

Zapsala: Šárka Horáková DiS., dne 08.12.2021 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

Jana Vondráčková 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Marek Tichý 

 

 

 

 

 

Příloha: Zápis „Dotazy občanů“ 

 


