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MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 25/2022 DNE 
6. 4. 2022 
 
Prodej bytů v Milovicích 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Usnesením ZM 19/2021/4.5 ze dne 12. 5. 2021 byla schválena Pravidla postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 
621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu jenom Pravidla).  
 
Vzhledem k tomu, že se v poslední době účastnící jednotlivých výběrových řízení na byty opakují a 
nezřídka nakonec byty nekoupí, hledala společnost Q-byt možnosti jak prodej bytů v Milovicích 
zefektivnit. Jednou z možností je prodávat byty formou elektronické aukce. Tento způsob prodeje 
jednoznačně zefektivní celou agendu (není potřeba složitě administrovat kupní smlouvy) a doufáme, že i 
zvýší příjmy města z prodeje bytů. Je tedy nezbytné upravit pravidla pro prodej bytů. 
 
Proto navrhujeme vyzkoušet prodej bytů formou elektronické aukce na čtyřech případech. Pokud bude 
pilotní projekt úspěšný, doporučíme zastupitelstvu města v této formě prodeje pokračovat. 
 
Na základě posouzení možností formy dražby se nám jako nejlepší forma elektronické aukce jeví 
dobrovolná dražba realizovaná exekutorským úřadem. Po průzkumu trhu se nám jako nejvýhodnější 
nabídka jeví  nabídka exekutorského úřadu České Budějovice, kdy poplatek za uskutečnění aukce činí 
6000,- Kč plus 1 % z vydražené ceny bez DPH. Poplatek bude hrazen z navýšené částky kupní ceny. 
Elektronická aukce bude dle smlouvy inzerována na všech významných realitních serverech. Po 
vydražení provede soudní exekutor všechny nezbytné úkony, tak aby prodej mohl být zapsán do katastru 
nemovitostí.  
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit navrhovaná usnesení  
 
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 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019, ZM 19/2021/4.5 ze dne 12. 
5. 2021 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.5 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  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. 

4.5.2 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/28 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.373.600,00 
Kč. 

4.5.3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/30 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 
Kč.  

4.5.4 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), 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, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 621/27 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 
Kč.  

4.5.5 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), 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, záměr na 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 3.793.850,00 
Kč. 

4.5.6 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a), 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, uzavření přiložené 
smlouvy o provedení dobrovolné dražby s Mgr. Jan Škorpil, soudní exekutor, se sídlem Biskupská 129/1, 
České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 876 80 157. 
 
 
 
 
PŘÍLOHY  
Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/28 v bytovém domě č. p. 621 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/30 v bytovém domě č. p. 621 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/27 v bytovém domě č. p. 621 
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Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 
Smlouva o provedení dobrovolné dražby 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 

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

 
 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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