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   V Čelákovicích dne 4. 1. 2022 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval 
 

……………………………… 
Ing. Josef Pátek 

 starosta 

 
………………………………….. 

Mgr. Petr Kopecký 
ředitel Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 

 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 24/2022 DNE 19. 1. 2022 
 
 
 
Prodej bytů v Milovicích – nedořešené prodeje 
 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Usnesením ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019 byla schválena Pravidla postupu při 
prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech 
č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový 
prostor (dále v textu jenom Pravidla). 
 
Usnesením ZM č. 20/2021/3.6.37 ze dne 23. 6. 2021 byl 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, schválen prodej bytové jednotky 
č. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV 
č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve 
výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, 
zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu Janu J , trvale bytem 

Praha 9, za kupní cenu ve výši 2.022.000,00 Kč. Pokud tento od koupě 
odstoupí, byl schválen prodej téže jednotky Pa Ko ., trvale bytem 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.555,00 Kč. Pokud odstoupí i tento, 
schválilo zastupitelstvo prodej žadatelce paní T  K  trvale bytem  

 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.1 
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J  Je  od koupě bytu odstoupil. Zároveň o koupi bytu projevil zájem stávající 
nájemník Ja  H  ovšem za cenu 1.774.000,- Kč, tedy cenu odhadní. 
Pravděpodobně omylem následně bylo komunikováno již jen s nájemníkem včetně 
zveřejnění nového záměru na prodej bytu za odhadní cenu, místo toho, aby se 
v souladu s usnesením zastupitelstva jednalo s dalším ze zájemců tedy P
K . Po uzavření kupní smlouvy s tímto zájemcem lze následně vyzvat 
nájemníka k tomu, že může využít v souladu s OZ předkupního práva a byt koupit, 
ovšem již za stejnou cenu, za niž chce jednotku koupit třetí osoba. Protože s druhým 
resp. třetím zájemcem o koupi již nebylo nijak komunikováno a zároveň minimálně 
v jednom případě zájem o koupi bytu trvá, doporučujeme přijmout usnesení, jímž se 
proces prodej bytu de facto vrátí k momentu určení kupce zastupitelstvem, po kterém 
následuje šestiměsíční lhůta určená k podpisu smluvní dokumentace. Současný 
nájemník bude osloven s nabídkou využití předkupního práva v souladu s platným 
Občanským zákoníkem. Pokud této využije, bude byt prodán jemu, pokud nikoli, dojde 
k prodeji schválenému zájemci. K postupu dle OZ, tedy dokumentu „silnější“ právní síly, 
není třeba dalšího či doplňujícího usnesení MZ. 
 
Usnesením ZM č. 19/2021/4.6.23 ze dne 12. 5. 2021 byla 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, prodloužena lhůta pro 
uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 501/27 v bytovém domě č. p. 501 
v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice 
nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6369/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu 
nájemci panu M  C  trvale bytem Milovice, do 
31. srpna 2021. Nájemník z důvodu jednání s bankou uvedený termín k podpisu 
smlouvy nestihl. Nyní má již financování připravené včetně příslibu úvěrující banky. 
 
Usnesením ZM č. 19/2021/4.6.27 ze dne 12. 5. 2021 byla 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, prodloužena lhůta pro 
uzavření kupní smlouvy na prodej bytové jednotky č. 502/24 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 3518, stávajícímu 
nájemci panu J  C ., trvale bytem Milovice, do 
31. srpna 2021. Nájemník z důvodu jednání s bankou uvedený termín k podpisu 
smlouvy nestihl. Nyní má již financování připravené včetně příslibu úvěrující banky. 
 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,  
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VZTAH K ROZPOČTU 
Jedná se o příjem do rozpočtu města. 

 
 
 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
ZM č. 3/2019/3.1.2 ze dne 13. 2. 2019, ZM č. 20/2021/3.6.37 ze dne 23. 6. 2021, 
ZM č. 19/2021/4.6.23 ze dne 12. 5. 2021, ZM č. 19/2021/4.6.27 ze dne 12. 5. 2021 
 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1.1 Zastupitelstvo města Čelákovic revokuje Usnesení č. 20/2021/3.6.37 ze dne 
23. 6. 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, prodej bytové jednotky č. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká 
Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do vlastnictví panu 
P K  trvale bytem Milovice, za kupní cenu ve 
výši 1.961.555,00 Kč. 
Pokud žadatel o odkup bytu pan P  Ko od uvažovaného záměru na odkup 
bytu č. 606/33 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. 606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na 
LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu 
ve výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 436, 
zapsaného na LV 2537, do vlastnictví paní T Ku , trvale bytem  

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.961.100,00 Kč. 
 
4.1.2 Zastupitelstvo města Čelákovic revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.23 ze dne 
12. 5. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo 
jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové 
jednotky č. 501/27 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na 
LV č. 3520, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického 
podílu ve výši 6369/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 
st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci panu M Ca ., trvale 
bytem Milovice, do 30. dubna 2022. 
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4.1.3 Zastupitelstvo města Čelákovic revokuje Usnesení č. 19/2021/4.6.27 ze dne 
12. 5. 2021 a schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu 
při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo 
jiný nebytový prostor, prodloužení lhůty pro uzavření kupní smlouvy na prodej bytové 
jednotky č. 502/24 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 3518, stávajícímu nájemci panu Jo Ca , trvale 
bytem  Milovice, do 30. dubna 2022. 
 
 
 
PŘÍLOHY  
Nejsou 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 

Mgr. Petr Kopecký 
ředitel společnosti Q – BYT Čelákovice 

spol. s r. o. 
 
 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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