
Zastupitelstvo města č. 23/2021 

 

 

Stránka 1 z 14 
 

USNESENÍ č. 23   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  

konaného dne 8. 12. 2021 

 

0.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Ing. arch. Marek Tichý, 

Jana Vondráčková. 

0.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Milena Přívozníková, 

Ing. Markéta Reisiegelová, 

   PhDr. Zdeňka Tichá. 

0.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM.  

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

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

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. 

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. 

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.  

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.,  
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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. 

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  
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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. 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. 

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 
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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. 

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, 
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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  
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. 
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   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 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  
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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 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  
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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. 

 

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 
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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. 

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.  
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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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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.   

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. 

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

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 8. 12. 2021 
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Milena Přívozníková 

Ing. Markéta Reisiegelová 

 

PhDr. Zdeňka Tichá 


