
Zastupitelstvo města č. 17/2021 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 17  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 27. 1. 2021 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    17 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Michal Fokt, Milena Přívozníková, Martin Spilka, Ing. arch. Marek Tichý 
 
 
Nepřítomen: – 
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.03 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 17 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  

 

Dne 17. ledna 2021 zemřel ve věku 83 let dlouholetý ředitel a pedagog Základní umělecké školy Jana 

Zacha v Čelákovicích, první laureát Výroční ceny města Čelákovic, významný patriot města  

a zakladatel Komorního souboru Jana Zacha pan Bohumír Hanžlík. 

Zastupitelstvo města Čelákovice vyjádřilo upřímnou soustrast a na památku této významné 

osobnosti věnovalo tichou vzpomínku. 

 

Určení ověřovatelů zápisu 

Starosta původně navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Ing. arch. Marka Tichého. 

Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluveného Ing. arch. Marka Tichého navrhl starosta Mgr. Miloše Bukače. 

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. Marka Skalického a Mgr. Miloše Bukače. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Určení návrhové komise 

Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: Jiří Hanzl, Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá.  

Jiný návrh nebyl podán. 

 

Návrh usnesení:  

1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Jiří Hanzl, Aleš Kužílek, PhDr. Zdeňka Tichá. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – p. Hanzl, p. Kužílek, PhDr. Tichá – 3  

Návrh byl přijat – viz usnesení.   

 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 

2. Situace ve městě v období pandemie Covid-19 
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3. Finanční záležitosti 

3.1 Rozpočet 2021 – změna č. 1 

3.2 Zajištění spolufinancování akce „Čelákovice – Multifunkční hřiště“ 

4. Majetkoprávní záležitosti 

4.1 Prodej bytů v Milovicích 

4.2 Nabídka předkupního práva k budově č. ev. 072, st. p. č. 206, k. ú. Sedlčánky 

4.3 Obchvat města Čelákovice 

4.3.1 Kupní smlouvy – obchvat 

4.3.2 Obchvat města Čelákovice 

5. Změna č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 

6. Výbory ZM 

6.1 Kontrolní výbor 

7. Různé 

 
 

Starosta – požádal o zařazení bodu č. 6.2 Osadní výbor Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM.  

 

Návrh usnesení: 

1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 6.2 Osadní výbor Sedlčánky na program dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení. 

 

Návrh usnesení: 

1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Kontrola zápisu a plnění usnesení 

 

Plnění usnesení  

Tajemník předložil plnění usnesení. 

 

Návrh usnesení:  

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

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0   

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

Kontrola zápisu 

Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 16 ze dne 

9. 12. 2020. 

 

Návrh usnesení: 

1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 16 ze dne 9. 12. 2020. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

2. Informace o krizovém řízení města Čelákovic v souvislostí s pandemií COVID-19 v období  

od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021 

Vláda České republiky usnesením ze dne 30. září 2020 č. 957 vyhlásila nouzový stav na celém území 

České republiky od 5. října 2020 00.00 hod. na dobu 30 dnů z důvodu ohrožení v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) způsobujícího infekční onemocnění COVID-19. 

Nouzový stav byl na základě souhlasu vysloveného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 
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prodloužen, a to do 20. listopadu 2020, 12. prosince 2020, 23. prosince 2020, 22. ledna 2021 a lze očekávat 

jeho další prodloužení. 

Ve sledovaném období se uskutečnila 4 jednání Krizového štábu města Čelákovic (KŠMČ), a to  

15. prosince a 23. prosince 2020 a 13. ledna a 15. ledna 2021. Pro krizové řízení je ve schváleném rozpočtu 

města Čelákovic vyčleněna částka 1 mil. Kč. 

Výstupy z jednání KŠMČ jsou zveřejňovány na webových stránkách www.celakovice.cz, informační desce 

města, 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 většině svých schůzí zabývala Rada města Čelákovic. 

V průběhu času se situace průběžně mění, nicméně obecně lze konstatovat následující: 

• mateřské školy – fungují bez omezení, nejsou-li nařízena karanténní opatření ze strany Krajské 

hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (aktuálně v MŠ Rumunská 1477), 

v řešení zápisy a prázdninový provoz; 

• základní školy – s výjimkou 1. a 2. ročníků distanční výuka, členové školských rad informováni (v 

řešení volby z řad zákonných zástupců), v řešení zápisy; 

• základní umělecká škola – distanční výuka, v řešení přijímací řízení; 

• městský dům dětí a mládeže – distanční výuka; 

• kulturní dům – provoz přerušen (nejméně do 31. 8. 2021 i s ohledem na kompletní rekonstrukci 

elektroinstalace), v řešení pronájem restaurace; 

• městská knihovna – provoz omezen (jen výdejové okénko bezkontaktně); 

• městské muzeum – provoz přerušen; 

• Čelákovická sportovní – provoz přerušen s výjimkou venkovních hřišť; 

• Technické služby – fungují standardně; 

• Pečovatelská služba – zakázané návštěvy klientů, doprava zájemců do očkovacích míst; 

• Q-BYT – provoz omezen (bezkontaktně); 

• Městský úřad – zkrácení úředních hodin na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin; 

• Městská policie – funguje standardně, nejčastěji porušován zákaz volného pohybu a pobytu osob 

v nočních hodinách a zákaz shlukování osob; 

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů – funguje standardně. 

 

Starosta – informoval o aktuálním stavu počtu nakažených infekčním onemocněním COVID-19 ve městě 

Čelákovice. Ke dne 27. 1. 2021 je kumulativně nakažených 976 osob, kumulativně vyléčených 875 osob, 

zemřelých 15 osob a aktuálně nakažených 86 osob. 

Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 

 

Návrhy usnesení: 

2.1 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

s obsahem podkladového materiálu č. 11.1 pro schůzi Rady města č. 37/2020 dne 8. 12. 2020. 

 

2.2 ZM se seznámilo v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města č. 39/2020 dne 30. 12. 2020. 

 

2.3 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 12. 2020 č. 12. 

 

2.4 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 23. 12. 2020 č. 13. 

 

2.5 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 13. 1. 2021 č. 14. 

 

2.6 ZM bere na vědomí v rámci krizového řízení města Čelákovic v souvislosti s pandemií COVID-19 

usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 15. 1. 2021 č. 15. 
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2.7 ZM souhlasí s opatřeními města Čelákovic na podporu občanů, místních živnostníků a podnikatelů 

v souvislosti s nepříznivými dopady pandemie COVID-19. 

 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

3. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

3.1 Rozpočet 2021 – rozpočtové opatření – změna č. 1 

Příjmy rozpočtu 

Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se upravuje na 1.560 tis. Kč, investiční příspěvek 

na základě smlouvy se společností Záluží park s. r. o.  

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci SDV (4112) – hodnota položky se zvyšuje  

o 513,5 tis. Kč na hodnotu 11.957,5 tis. Kč, tzv. „dotace na správu“. 

Změna stavu prostředků na bankovních účtech (8115) – hodnota položky se zvyšuje o 15.966,19439 tis. 

Kč na hodnotu 185.966,19439 tis. Kč – skutečný stav na účtech města k 31. 12. 2020.  

Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (8123) – hodnota položky se upravuje na 5.013,83364 tis. Kč – 

nevyčerpaná část úvěru od České spořitelny. 

 

Výdaje rozpočtu 

Silnice (2212) – hodnota par. se zvyšuje o 10.660 tis. Kč, z toho je 7.500 tis. Kč na rekonstrukci Sukovy 

ulice, 300 tis. Kč na PD ulice U Stabenovky, 500 tis. Kč na PD ulice Křižíkova (k lávce), 800 tis. Kč na PD 

ulic Bratří Čapků – S. K. Neumana a 1.560 tis. Kč na PD ulic v Záluží.  

Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se zvyšuje o 5.738 tis. Kč na 30.238 tis. 

Kč, z toho provozní výdaje se zvyšují na 6.500 tis. Kč a kapitálové výdaje na 23.738 tis. Kč. Podrobné 

informace o hodnotách jednotlivých akcí jsou uvedeny v příloze č. 2 – o rozpisu rozpočtu.  

Dopravní obslužnost (2292) – hodnota par. se zvyšuje o 400 tis. Kč na částku 2.000 tis. Kč. 

Pitná voda (2310) – hodnota par. se zvyšuje o 1.020 tis. Kč na 52.532 tis. Kč, z toho provozní výdaje se 

zvyšují na 21.272 tis. Kč a kapitálové výdaje se snižují na 31.260 tis. Kč.  Podrobné informace  

o hodnotách jednotlivých akcí jsou uvedeny v příloze č. 2 – o rozpisu rozpočtu.  

Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se zvyšuje o 2.320 tis. Kč na 95.869 tis. Kč, z toho 

provozní výdaje se snižují na 36.689 tis. Kč (jedná se snížení rezervy o 3.200 tis. Kč a převod na kapitálové 

výdaje) a kapitálové výdaje se zvyšují na 59.180 tis. Kč.  Podrobné informace o hodnotách jednotlivých 

akcí jsou uvedeny v příloze č. 2 – o rozpisu rozpočtu.  

Základní školy (3113) – hodnota par. se snižuje o 21.677 tis. Kč na 12.323 tis. Kč. Z toho je navýšení 

nekapitálových výdajů o 3.323 tis. Kč a snížení kapitálových výdajů o 25.000 tis. Kč – plánované výdaje na 

víceúčelové hřiště v areálu v ZŠ J. A. Komenského na par. 3412 (hřiště), 2219 (chodník) a 3631 (veřejné 

osvětlení). Podrobné informace o hodnotách jednotlivých akcí jsou uvedeny v příloze  

č. 2 – o rozpisu rozpočtu.  

Činnosti knihovnické (3314) – hodnota par. se zvyšuje o 100 tis. Kč. Jedná se navýšení kapitálových výdajů 

na rekonstrukci střechy knihovny. 

Činnosti muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se zvyšuje o 200 tis. Kč. Jedná se navýšení prvotních 

kapitálových výdajů na rekonstrukci muzea. 

Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se zvyšuje o 25.475 tis. Kč na 35.314 tis. Kč. Z toho je navýšení 

provozních výdajů o 1.475 tis. Kč a navýšení kapitálových výdajů o 24.000 tis. Kč, které zahrnují  

3.000 tis. Kč na rekonstrukci WC na stadionu a 21.000 tis. Kč na výstavbu víceúčelového hřiště v areálu 

v ZŠ J. A. Komenského. Podrobné informace o hodnotách jednotlivých akcí jsou uvedeny v příloze  

č. 2 – o rozpisu rozpočtu. 

Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se snižuje o 3.000 tis. Kč na 8.754 tis. Kč. Jedná 

se snížení kapitálových výdajů o tuto hodnotu na výstavbu objektu MDDM v Kollárově ulici. Předpokládá 

se, že bude v tomto roce čerpáno pouze 3.500 tis. Kč.  

Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 2.600 tis. Kč v kapitálových výdajích. 

Jedná se o realizaci VO V Prokopě (600 tis. Kč), u stadionu (500 tis. Kč) a u nového chodníku podél nového 

hřiště u ZŠ J. A. Komenského (1.500 tis. Kč).  
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Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 1.822,79638 tis. Kč,  

 

Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. 

 

Návrh usnesení: 

3.1 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. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

3.2 Zajištění spolufinancování akce „Čelákovice – Multifunkční hřiště“ 

Město Čelákovice připravuje investiční záměr na technické zhodnocení venkovního hřiště v areálu  

ZŠ J. A. Komenského s názvem „Čelákovice – Multifunkční hřiště“. V rozpočtu na rok 2021 je vyčleněno 

celkem 25 mil. Kč. 21 mil. Kč přímo na hřiště, 2,5 mil. Kč na chodník a 1,5 mil. Kč na veřejné osvětlení, 

které se budou stavět v rámci celého projektu.   

 

Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. 

P. M. L. I. – požádal o upřesnění kolik finančních prostředků půjde z dotačního programu. 

Starosta – na webových stránkách Národní sportovní agentury je tento dotační program vyhlášen a jsou 

zde vypsány podmínky dotace. 

Ing. Bajer – maximálně je možno získat dotaci ve výši 70 % z uznatelných nákladů investice. 

 

Návrhy usnesení: 

3. 2. 1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, spolufinancování akce s názvem „Čelákovice – Multifunkční hřiště“. 

 

3. 2. 2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předložení žádosti o dotaci na projekt „Čelákovice – Multifunkční 

hřiště“ do programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č. j.: NSA - 0007/2020/D/1, 

k Výzvě 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč. 

 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 

4.1 Prodej bytů v Milovicích 

Usnesením ZM č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 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).  

V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových jednotek 

v Milovicích. Záměry města Čelákovic 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. Bytové jednotky 501/1, 502/7 a 502/29 kupují 

stávající nájemci. V termínu do 30. prosince 2020 bylo doručeno 35 nabídek na odkup jednotek, z toho  

8 nabídek bylo vyřazeno. Nabídky na odkup bytu č. 502/47 na 3. a 4. pozici jsou ve stejné výši, pořadí 

nelze určit.  Paní N. Š. uzavřela dne 10. 7. 2020 kupní smlouvu na odkup jednotky č. 606/24  

a vzhledem k tomu, že ve lhůtě stanovené v kupní smlouvě nebyla schopna načerpat úvěr poskytnutý 

financující bankou, požádala o prodloužení lhůty pro složení Kupní ceny. Doporučujeme prodloužit lhůtu 

pro složení kupní ceny do 31. března 2021.  
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P.č. dům byt 

čitatel 

podílu 

jmenovatel 

podílu odhadní cena  

minimální 

kupní cena 

1. nabídka, KC 

stávající 

nájemce další nabídky uživatel 

1. 501 1 6421 250087 1 787 000   1 787 000,00   stávající nájemce 

2. 502 7 5987 249378 1 753 000   1 753 000,00   stávající nájemce 

3. 502 29 3513 249378 1 029 000   1 029 000,00   stávající nájemce 

4. 501 2 3550 250087 988 000 1 086 800 1 150 000,00 1 111 000,00 volný byt  

                1 101 600,00   

                1 087 000,00   

5. 501 14 3462 250087 1 014 000 1 115 400 1 218 179,00 1 121 333,00 byt obsazen nájemcem 

                1 116 000,00   

6. 502 5 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 257 587,00 1 250 000,00    volný byt  

                1 202 000,00      

                1 135 555,00      

                1 126 000,00      

7. 502 20 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 228 379,00 1 137 100,00    byt obsazen nájemcem 

                1 133 333,00      

                1 126 000,00      

8. 502 23 3493 249378 1 023 000 1 125 300 1 228 279,00 1 200 000,00    byt obsazen nájemcem 

                1 130 000,00      

                1 126 000,00      

9. 502 32 3513 249378 1 029 000 1 131 900 1 233 189,00 1 141 600,00    byt obsazen nájemcem 

                1 132 000,00      

10. 502 47 3513 249378 1 029 000 1 131 900 1 233 389,00 1 150 150,00    byt obsazen nájemcem 

                1 132 000,00      

                1 132 000,00      

celkem        11 698 000   13 118 002,00   
 

P. M. L. I. – požádal o informaci, kolik ještě zbývá bytů k prodeji, z toho, které jsou volné a které mají 

nájemníka a připravují se k prodeji. 

Pí Volfová – k dnešnímu dni je celkem volných 53 bytů určených k prodeji z celkového počtu 185 bytů.  

Mgr. Havelka – všechny byty jsou nabízeny k prodeji, zbývá jeden dům, který je ve společném vlastnictví 

s městem Milovice. V současné době se jedná s městem Milovice o tom, aby se udělalo prohlášení 

vlastníka, aby mohl být dům rozdělen na bytové jednotky.  

P. M. L. I. – kde lze aktuálně najít 53 bytů, které jsou aktuálně nabízeny? 

Mgr. Havelka – všechny byty jsou záměrovány a průběžně zveřejňovány na úřední desce města 

Čelákovice. 

P. M. L. I. – v jakých intervalech? 

Starosta – záměry na prodej bytů schvaluje rada města, následně podle zákona o obcích visí 15 dní na 

úřední desce. Pakliže uplyne doba, kdy se lze přihlásit o prodej bytu, je společností Q – Byt Čelákovice 

připraven podklad do rady města znovu a jsou schváleny nové záměry, které jsou následně vyvěšeny. 

Pořád se tento proces točí dokola. 

 

Návrhy usnesení: 

4.1.1 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. 501/1 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 6421/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
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číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci paní J. J., trvale bytem 289 24 Milovice,  

za kupní cenu ve výši 1.787.000,00 Kč.    

 

4.1.2 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. 502/7 v bytovém domě  

č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do společného jmění manželů stávajícím nájemcům panu P. K.  

a paní M. K., oba trvale bytem 289 24 Milovice, za kupní cenu ve výši 1.753.000,00 Kč. 

 

4.1.3 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. 502/29 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 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, stávajícímu nájemci paní A. A., trvale bytem 289 24 Milovice,  

za kupní cenu ve výši 1.029.000,00 Kč.    

 

4.1.4 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. 501/2 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 3550/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví paní Bc. I. J., trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 

289 07, za kupní cenu ve výši 1.150.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní Bc. I. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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. 501/2 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 3550/250087 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., 

trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.111.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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. 501/2 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 3550/250087 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu V. L., trvale 

bytem Čáslav, PSČ 286 01, za kupní cenu ve výši 1.101.600,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan V. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/2 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  
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č. 501/2 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 3550/250087 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu L. K., trvale bytem 

Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.087.000,00 Kč.    

  

4.1.5 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. 501/14 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 3462/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu Ing. V. S., trvale bytem Zeleneč, PSČ 250 91, 

za kupní cenu ve výši 1.218.179,00 Kč.   

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. V. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/14 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. 501/14 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 3462/250087 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu J. J., trvale 

bytem Praha 9, PSČ 198 00, za kupní cenu ve výši 1.121.333,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan J. J. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/14 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. 501/14 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 3462/250087 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví panu V. E., trvale bytem 

Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.116.000,00 Kč.    

     

4.1.6 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. 502/5 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 3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví Ing. J. L., trvale bytem Lysá nad Labem, PSČ 289 22, 

za kupní cenu ve výši 1.257.587,00 Kč.     

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. J. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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. 502/5 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 3493/249378 na společných částech 

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

Mgr. J. Č., trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.250.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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, 
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č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové 

jednotky č. 502/5 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 3493/249378 na společných 

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

V. S. a panu D. K., oba trvale bytem Čachovice, PSČ 294 43, za kupní cenu ve výši 1.202.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní V. S. a pan D. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 

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. 502/5 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 3493/249378 

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

paní M. K., trvale bytem PSČ 289 24, Milovice, za kupní cenu ve výši 1.135.555,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní M. K. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/5 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. 502/5 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 3493/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní R. E., trvale 

bytem Hradec Králové, PSČ 500 11, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    

 

4.1.7 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. 502/20 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 3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví panu Ing. Tomáši Skalickému, trvale bytem 

Olbrachtova 351, Zeleneč, PSČ 250 91, za kupní cenu ve výši 1.228.379,00 Kč. 

Pokud žadatel o odkup bytu pan Ing. Tomáš Skalický od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 

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. 502/20 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 3493/249378 na společných 

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

Kratochvílovi, trvale bytem Lažínky 84, Moravské Budějovice, PSČ 676 02, za kupní cenu ve výši  

1.137.100,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Miroslav Kratochvíl od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 

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. 502/20 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 3493/249378 na společných 

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

Jelínkovi, trvale bytem Slévačská 1105/1e, Praha 9 PSČ 198 00, za kupní cenu ve výši 1.133.333,00 Kč.    
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Pokud žadatel o odkup bytu pan Jan Jelínek od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/20 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. 

502/20 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 3493/249378 na společných částech 

domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní Lence Szmekové, 

trvale bytem Oldřichovice 706, Třinec, PSČ 739 61, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    

  

4.1.8 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. 502/23 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 3493/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní MUDr. E. S., trvale bytem  

Zeleneč, PSČ 250 91, za kupní cenu ve výši 1.228.279,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní MUDr. E. S. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/23 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. 502/23 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 3493/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví panu Mgr. M. Č., 

trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.200.000,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. M. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/23 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. 502/23 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 3493/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví panu Mgr. J. Č., 

trvale bytem Libice nad Cidlinou, PSČ 289 07, za kupní cenu ve výši 1.130.000,00 Kč.     

Pokud žadatel o odkup bytu pan Mgr. J. Č. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/23 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. 502/23 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 3493/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví pana V. S., trvale 

bytem Milovice, PSČ 289 24, za kupní cenu ve výši 1.126.000,00 Kč.    

 

4.1.9 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. 502/32 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 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní L. Š., trvale bytem Slatiňany, PSČ 538 21,  

za kupní cenu ve výši 1.233.189,00 Kč.    
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Pokud žadatel o odkup bytu paní L. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/32 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. 502/32 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 3513/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní R. L., trvale 

bytem Milovice, PSČ 289 23, za kupní cenu ve výši 1.141.600,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní R. L. od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 502/32 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. 502/32 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 3513/249378 na společných 

částech domu a pozemku parcelní číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní P. M., trvale 

bytem Lysá nad Labem, PSČ 289 22, za kupní cenu ve výši 1.132.000,00 Kč.    

     

4.1.10 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. 502/47 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 3513/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 

číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, do vlastnictví paní Ing. K. Š., trvale bytem Slatiňany, PSČ 538 21, 

za kupní cenu ve výši 1.233.389,00 Kč.    

Pokud žadatel o odkup bytu paní Ing. K. Š. od uvažovaného záměru na odkup bytu  

č. 502/47 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. 502/47 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 3513/249378 na 

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

M. P., trvale bytem Praha 3, PSČ 130 00, za kupní cenu ve výši 1.150.150,00 Kč.    

   

4.1.11 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, prodloužení lhůty pro složení kupní ceny stanovené 

v Kupní smlouvě uzavřené s paní N. Š. dne 10. července 2020 na prodej jednotky č. 606/24 v budově  

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

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 60276/280153 na společných částech domu  

a pozemku parcelní číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, do 31. března 2021.    

 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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4.2 Nabídka využití předkupního práva k budově č. ev. 072, na st. p. č. 206, k. ú. Sedlčánky 

Město Čelákovice je vlastníkem pozemku st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m²,  

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Na tomto pozemku je postavena budova č. ev. 72 – rekreační budova, 

ve vlastnictví pana V. K. 

Pan K. se rozhodl svoji nemovitost č. ev. 72 v k. ú. Sedlčánky prodat. Dle ustanovení § 3056 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je pan Kosák povinen předmět prodeje – rekreační 

budovu č. ev. 72 v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, přednostně nabídnou vlastníku pozemku, tedy městu 

Čelákovice a předložit kupní smlouvu s koupěchtivým.  

Na MěÚ Čelákovice byla předložena nabídka na využití předkupního práva k budově č. ev. 72 – budova 

rodinné rekreace, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice za celkovou cenu ve výši 680.000,00 Kč. Koncept 

Kupní smlouvy s koupěchtivým je přílohou této žádosti a tvoří přílohu tohoto podkladového materiálu. 

 

Návrh usnesení: 

4.2 ZM rozhodlo, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi budovy č. ev. 72 umístěné na 

pozemku města st. p. č. 206 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m², v k. ú. Sedlčánky a obci 

Čelákovice, za cenu 680.000,00 Kč. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

4.3 OBCHVAT MĚSTA ČELÁKOVICE 

 

4.3.1 Obchvat města Čelákovice – kupní smlouvy  

Z důvodu plánované investiční akce Středočeského kraje „II/245 Čelákovice, Obchvat“ jsou postupně 

odkupovány části pozemků pod budoucí komunikací II/245, pozemky dotčené obchvatem Čelákovic. 

 

1) Pan V. B. a JUDr. B. Č. jsou spoluvlastníky pozemku p. č. 3301/103 – orná půda, o celkové výměře 

1.726 m2, který je takto zapsán u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha 

– východ na listu vlastnictví č. 1894 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.  

Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byl nově odměřen pozemek p. č. 4334/60 – 

orná půda o výměře 29 m2, oddělený z pozemku p. č. 3301/103 – orná půda, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

2) Paní S. H. je vlastníkem pozemků p. č. 3430/125 orná půda o celkové výměře 11.538 m2,  

p. č. 3430/158 orná půda o celkové výměře 8.211 m2 a p. č. 3430/165 orná půda o celkové výměře  

7.994 m2, které jsou takto zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 

Praha – východ na listu vlastnictví č. 2440 pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice. 

Geometrickým plánem č. 2215-86/2012, pro k. ú. Čelákovice byl z pozemku p. č. 3430/125 nově odměřen 

pozemek p. č. 4334/12 – orná půda o výměře 1995 m2, z pozemku p. č. 3430/158 nově odměřen pozemek 

p. č. 4334/25 – orná půda o výměře 458 m2 a z pozemku p. č. 3430/165 nově odměřen pozemek p. č. 

4334/27 – orná půda o výměře 604 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

Zastupitelstvu města je předložena: 

1) Kupní smlouva SML/2021/003 na odkup spoluvlastnických podílů na pozemku p. č. 4334/60 orná půda 

o výměře 29 m2 za celkovou částku ve výši 7.250,00 Kč (dohodnutá cena je ve výši 250,00 Kč/m2)  

a vkladové poplatky. 

 

2) Kupní smlouva SML/2021/006 na odkup pozemku p. č. 4334/12 – orná půda o výměře 1.995 m2, 

pozemku p. č. 4334/25 – orná půda o výměře 458 m2 a pozemku p. č. 4334/27 – orná půda o výměře  

604 m2 (o celkové výměře 3057 m2) za celkovou částku ve výši 764.250,00 Kč (dohodnutá cena je ve výši 

250,00 Kč/m2) a vkladové poplatky. 
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P. M. L. I. – uvedl, že jako jeden z vlastníků pozemku taktéž obdržel v prosinci minulého roku dopis, na 

který reagoval a očekával by, že jeho nabídka městu na prodej pozemku bude v podkladových materiálech 

a bude o ní jednáno na zasedání ZM. 

Starosta – konstatoval, že nabídka pana M. L. I. tam není, protože představa o výkupní ceně je více než 

čtyřnásobně vyšší, než nabízí město Čelákovice. Tato záležitost bude předmětem dalšího bodu  

č. 4.3.2 zasedání ZM. Město Čelákovice by v tuto chvíli mělo předat majetkové vypořádání Středočeskému 

kraji, který následně záležitost dokončí. 

P. M. L. I. – byl to dopis směřovaný zastupitelům, ve chvíli, kdy občan nabízí městu, tak o tom rozhodují 

zastupitelé a bude o tom v rámci zasedání zastupitelstva řádně jednáno. Pokud zde na zastupitelstvu 

města nezazní, že nesouhlasí s cenou, tak při jednání s krajem, potažmo poté se soudem, může být 

popotahován, že se nechtěl dohodnout a že nejednal. Uvedl, nebavme se o ceně, o té rozhodne soud. 

Znalecký posudek k dispozici má a kraj nebo soud to ignorovat nebude. Nabídka nebyla jen o ceně, ale 

obsahovala i směnu. Podle zákona má jednat o prodeji nebo nákupu nemovitostí zastupitelstvo města. 

Starosta – konstatoval, že pokud se p. M. L. I. domnívá, že o ceně bude rozhodovat soud, nemá smysl 

celou záležitost zdržovat a bude předána kraji. 

 

Návrhy usnesení: 

4.3.1.1 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/2021/003“, mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a panem V. B., Úvaly a JUDr. B. Č., Louňovice, jako prodávajícími pozemku 

p. č. 4334/60 – orná půda o výměře 29 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 

kupujícímu za dohodnutou cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 7.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice.  

 

4.3.1.2 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 „Kupní smlouvy č. SML/2021/006“, mezi městem 

Čelákovice, jako kupujícím a paní S. H., Praha, jako prodávající pozemku p. č. 4334/12 – orná půda 

o výměře 1.995 m2, pozemku p. č. 4334/25 – orná půda o výměře 458 m2 a pozemku   

p. č. 4334/27 – orná půda o výměře 604 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 

kupujícímu za dohodnutou cenu 250 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 764.250,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice  

a obci Čelákovice.  

 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1  

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

4.3.2 Obchvat města Čelákovice 

Vzhledem ke stavu vyřešených výkupů pozemků dotčených budoucí obchvatovou komunikací města, 

které město zajišťovalo na podkladě „Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů – SML/2016/248, včetně 

všech dodatků, a v souvislosti s koordinací staveb různých investorů probíhajících investičních akcí je 

potřebné předat k dalšímu řešení investiční akci „II/245 Čelákovice, obchvat“ zpět na Středočeský kraj. 

 

Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu a informoval, že pokud se to stihne, tak na příští zasedání 

ZM půjde ke schválení nová smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů ke stavbě obchvatu, aby se 

upřesnilo, jakým způsobem se bude pokračovat v přípravě a stavbě obchvatu. 

 

Návrh usnesení: 

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

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předání k dokončení majetkoprávního projednání a investorskou 

přípravu zbylého úseku stavby obchvatu Čelákovic Středočeskému kraji v rozsahu pravomocného 
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územního rozhodnutí stavby včetně kompletní dokumentace k územnímu rozhodnutí a aktuálního 

záborového elaborátu. 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

5. Pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 

V souvislosti s optimalizací železniční trati na území města Čelákovic jsou vyvolány navazující investiční 

akce, které vyžadují pořídit změnu č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (ÚPnSÚ Čelákovice). 

Konkrétně se jedná o 2 lokality: 

a) železniční zastávka Čelákovice-Jiřina – nutný posun podchodu pro pěší o cca 30 m, vybudování 

parkoviště a cyklověže, realizace v rámci stavby Správy železnic, s. o., Optimalizace traťového úseku 

Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo), která je v realizaci, 

 

b) vrch Šibeňák – přemostění železniční trati pro silniční obchvat včetně křižovatky v souvislosti 

s přeložkou trati a zrušením železničních přejezdů, vyhrazení části opuštěného drážního tělesa pro 

komunikaci, obchvat v ZÚR obecně prospěšná stavba (D135), v rámci stavby Správy železnic, s. o., 

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně), u které je v přípravě vypsání 

veřejné zakázky. 

 

Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 

P. M. L. I. – proč je tato změna dělána, když má být letos schválený nový územní plán, proč se investuje 

do této změny a proč to nebylo uděláno se změnou č. 5? 

Ing. Studnička, PhD. – pořízení změny č. 5 bylo schváleno v roce 2019. Jednání, která jsou vyvolána ke 

změně č. 6 probíhala se Správou železnic velkou část roku 2020, protože tyto změny jsou vyvolány jejími 

investicemi. Výstavba cyklověže a parkoviště bude financována z rozpočtu Správy železnic. Posunutí 

podchodu je věc nová a je vyvolána tím, že úsek mezi Prahou a Lysou n. L., bude první úsek v ČR, kde 

se všechna normová nástupiště protahují na 220 m, tak aby z důvodu nedostačující kapacity mohly jezdit 

tři spojené jednotky Cityelefant. Jelikož celá zastávka Čelákovice – Jiřina projde úplnou obnovou, tak bylo 

této věci využito.  

Ve věci druhé lokality probíhala jednání se Správou železnic do posledních lednových dnů letošního roku. 

Nový územní plán v letošním roce 2021 nebude schválen a vydán zastupitelstvem, protože včera rada 

města schválila smlouvu o dopracování územního plánu města Čelákovic s Ing. arch. Š. a výkonný 

pořizovatel připravuje aktualizovaný harmonogram prací. Tyto stavby jsou již v běhu nebo budou 

soutěženy, tak to chceme stihnout, aby tyto investičně náročné akce nemuselo platit město Čelákovice ze 

svého rozpočtu, ale byly hrazeny prostřednictvím Správy železnic z rozpočtu státního nebo z Operačního 

programu Doprava. 

P. M. L. I. – požádal o vysvětlení, proč letos územní plán nebude a jaký je důvod. 

Ing. Studnička, PhD. – jedná se o několik faktorů, Ing. arch. F. nechtěla pokračovat na zpracování 

územního plánu s ohledem na množství připomínek, námitek a stanovisek, které bylo nutné vypořádat 

z roku 2019. Dohodli jsme se na ukončení spolupráce v říjnu 2020. Následně museli být osloveni alespoň 

tři potenciální zpracovatelé územního plánu, aby byla vybrána vhodná nabídka. Byla vybrána  

Ing. arch. Š. jako nejvhodnější k dopracování územního plánu. Čeká nás opakované veřejné projednání, 

kde jsou jasně dané lhůty v počtu dní, zjednodušeně na dokončení územního plánu zbývá 400 dnů, to se 

v letošním roce nedá stihnout. 

P. M. L. I. – z čeho vyplývá 400 dní, je to ze zákona? 

Ing. Studnička, PhD. – to je vypočítáno podle lhůt a také podle smluv, kolik zpracovatel potřebuje na 

zpracování. Zákon neříká zpracovateli, za jak dlouho má stihnout zpracovat územní plán. Zákonem jsou 

stanoveny lhůty pro schválení zastupitelstvem, vydání, zpracování opatření obecné povahy. 

P. M. L. I. – jakým způsobem bude město Čelákovice požadovat náhradu škody za nedokončení 

zpracování územního plánu? 
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Ing. Studnička, PhD. – Ing. arch. F. žádnou škodu městu Čelákovice nezpůsobila, spolupráci ukončila na 

vlastní žádost. Byly jí proplaceny ty finanční částky za práce, které byly odvedeny. Smlouva  

s Ing. arch. F. nepočítala s opakovaným veřejným projednáním, tzn. stejně by se schvaloval dodatek ke 

smlouvě. Ing. arch. Š. oslovila Ing. arch. F., aby potvrdila, že neexistují žádné závazky a nevypořádané 

věci k městu Čelákovice, jak z hlediska finančního, tak z hlediska autorského práva a Ing. arch. F. to 

potvrdila. 

 

Návrhy usnesení: 

5.1 ZM schvaluje pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále jen „ÚPnSÚ 

Čelákovice“) z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), zkráceným postupem pořizování změny územního plánu podle § 55a odst. 1 stavebního zákona. 

 

5.2 ZM pověřuje Ing. Petra Studničku, PhD., místostarostu I města Čelákovic, k tomu, aby spolupracoval 

s pořizovatelem změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona. 

 

5.3 ZM ukládá Radě města Čelákovice zajistit uzavření příslušných smluv k zajištění pořízení  

a zpracování změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice a úplného znění ÚPnSÚ Čelákovice po vydání jeho změny  

č. 6 zkráceným postupem pořizování podle § 55, § 55a a § 55b stavebního zákona.  

 

5.4 ukládá určenému zastupiteli předložit na následujícím zasedání Zastupitelstva města k rozhodnutí 

obsah změny č. 6 ÚPnSÚ Čelákovice podle § 55a stavebního zákona. 

 

Hlasování: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  

 

 

6. VÝBORY ZASTUPITELSTVA 

 

6.1 Kontrolní výbor 

Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 6/2021 ze dne 13. 1. 2021 ze schůze kontrolního výboru. 

 

Návrh usnesení: 

6.1 ZM bere na vědomí zápis č. 6/2021 ze dne 13. 1. 2021 ze schůze kontrolního výboru. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

 

6.2 Osadní výbor Sedlčánky 

Zastupitelstvu města je předkládán Zápis č. 1/2021 ze dne 19. 1. 2021 zjednání Osadního výboru 

Sedlčánky. 

 

Návrh usnesení: 

6.2 ZM bere na vědomí zápis č. 1/2021 ze dne 19. 1. 2021 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdržel se – PhDr. Tichá – 1  

Návrh byl přijat – viz usnesení.  

 

7. Různé 

Mgr. Bukač – požádal o vysvětlení jaká je situace v Pečovatelské službě. 

Starosta – k 17. 12.2020 byla ukončena spolupráce s Bc. L. M., DiS. Od 1. 1. 2021 nastoupila nová paní 

ředitelka Pavlína Bernášková. Změna na pozici ředitelky se nikterak nedotkla péče o seniory,  
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protože se opírá zejména o práci ošetřovatelek a ošetřovatele. Pozice ředitelky Pečovatelské služby  

je ekonomicko – administrativní, tzn. zajišťuje chod, účetnictví, fakturace, vyúčtování, dotace atd. 

 

 

 

 

Zasedání Zastupitelstva města Čelákovice bylo ukončeno dne 27. 1. 2021 v 19:50 hod. 

 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

 

Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 27. 1. 2021 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Mgr. Marek Skalický 

 

 

Mgr. Miloš Bukač 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Zápis z dotazů s občany 


