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MATERIÁL Č. 4.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 2/2022  
DNE 7.12. 2022 
 
Prodej bytů v Milovicích 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vzhledem k tomu, že prodeje bytů formou elektronické aukce se osvědčily, navrhujeme prodej dalších 
pěti bytů stejnou formou. Zastupitelstvu se předkládají ke schválení Záměry prodejů a Smlouva o 
provedení dobrovolné dražby. 
 
 
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, ZM 25/2022/4.5 ze dne 06. 04. 2022 
 
NÁVRH USNESENÍ 

4.5.1 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. 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 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
2.015.950,00 Kč. 

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. 502/46 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 5556/249378 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.871.050,00 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. 621/18 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2534, za minimální částku 2.577.150,00 
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. 621/33 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 2534, 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. 621/36 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 parcelní číslo 503, zapsaného na LV 2534, za minimální částku 3.604.100,00 
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. Janem Škorpilem, soudním exekutorem, se sídlem 
Biskupská 129/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČO:876 80 157. 
 
PŘÍLOHY  
Záměr na prodej bytové jednotky č. 502/24 v bytovém domě č. p. 502 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 502/46 v bytovém domě č. p. 502 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/18 v bytovém domě č. p. 621 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/33 v bytovém domě č. p. 621 
Záměr na prodej bytové jednotky č. 621/36 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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