
Zastupitelstvo města č. 6/2019 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 6   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 21. 8. 2019 

 
 
 

1.1.1 ZM určuje 

ověřovatele zápisu – Aleš Kužílek, 

Mgr. Marek Skalický. 

 

1.1.2 ZM určuje 

návrhovou komisi – Nikola Ottl, 

Milena Přívozníková, 

Jarmila Volfová. 

 

1.1.3 ZM schvaluje 

zařazení bodu č. 4 Změny v kolektivních orgánech na program dnešního zasedání ZM. 
 

1.1.4 ZM schvaluje 

program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy. 

 

1.1.5 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. 501/19 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu panu Ing. O. H., trvale bytem Čelákovice, 

do osobního vlastnictví za 1.749 000,00 Kč. 

 

1.1.6 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. 501/26 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu panu M. K., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 984.000,00 Kč. 

 

1.1.7 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. 502/8 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 
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Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu paní D. P., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.023.000,00 Kč.  

 

1.1.8 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. 502/18 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5986/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu panu Mgr. P. V., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.753.000,00 Kč.  

 

1.1.9 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. 502/34 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu paní E. Ř., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.627.000,00 Kč.  

 

1.1.10 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. 606/2 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 

Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4477/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu I. P., trvale bytem 

Čelákovice, do osobního vlastnictví za 1.168.000,00 Kč.  

 

1.1.11 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, prodej bytové jednotky č. 606/10 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 

Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. Č. a paní A. U., oba trvale bytem 

Čelákovice, do podílového spoluvlastnictví za 1.774.000,00 Kč.  

 

1.1.12 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. 606/14 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 
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Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. L., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.296.000,00 Kč.  

 

1.1.13 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. 606/27 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 

Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6250/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu J. Ž., trvale bytem Chorušice a paní 

A. T., trvale bytem Milovice, do podílového spoluvlastnictví za 1.631.000,00 Kč.  

 

1.1.14 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. 606/45 v bytovém domě č. p. 606 v ulici 

Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 436, zapsaného na LV 2537, stávajícímu nájemci bytu panu P. G. a paní B. G., oba trvale bytem 

Milovice, do společného jmění manželů za 1.774.000,00 Kč.  

 

1.1.15 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. 621/10 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu J. H., trvale bytem Milovice,  

do osobního vlastnictví za 1.536.000,00 Kč.  

 

1.1.16 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. 621/17 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu Mgr. K. H. a paní Mgr. L. H., oba trvale 

Milovice, do společného jmění manželů za 3.012.000,00 Kč.  

 

1.1.17 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. 621/18 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 
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Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území 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 panu P. N. a paní T. N., oba trvale bytem 

Milovice, do společného jmění manželů za 2.241.000,00 Kč.  

 

1.1.18 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. 621/19 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní Ing. D. K., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 1.536.000,00 Kč.  

 

1.1.19 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. 621/29 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu J. T. a paní Z. T., oba trvale bytem 

Milovice, do společného jmění manželů za 3.069.000,00 Kč.  

 

1.1.20 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. 621/34 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu paní Ing. O. K., trvale bytem Milovice, 

do osobního vlastnictví za 2.064.000,00 Kč.  

 

1.1.21 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. 621/38 v bytovém domě č. p. 621 v ulici 

Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, katastrální území Benátecká Vrutice, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10478/344802 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 503, zapsaného na LV 2535, stávajícímu nájemci bytu panu M. Š., trvale bytem Praha 8 Karlín 

a paní K. Š., trvale bytem Milovice, do společného jmění manželů za 2.915.000,00 Kč.  

 

1.1.22 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. 501/12 v bytovém domě č. p. 501 v ulici 
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Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, panu R. R. a paní H. R., oba trvale bytem Čelákovice, do společného 

jmění manželů za 2.520.000,00 Kč. 

 

1.1.23 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. 502/35 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, paní L. K., trvale bytem Čachovice, do osobního vlastnictví 

za 1.160.000,00 Kč.  

 

1.1.24 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. 502/44 v bytovém domě č. p. 502 v ulici 

Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3518, pro obec Milovice, katastrální území Milovice nad Labem, 

včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na společných částech domu a pozemku 

p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, panu D. K. a paní V. S., oba trvale bytem Čachovice, do podílového 

spoluvlastnictví za 1.133.000,00 Kč. 

 

1.1.25 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, zastavení následujících bytových jednotek ve prospěch banky 

poskytující hypoteční úvěr na nákup příslušné bytové jednotky za účelem zajištění splacení hypotečního 

úvěru, a zřízení věcného práva zákazu zcizení a zatížení následujících jednotek:  

501/1, 501/2, 501/3, 501/4, 501/5, 501/6, 501/7, 501/8, 501/9, 501/10, 501/11, 501/12, 501/13, 501/14, 

501/15, 501/16, 501/17, 501/18, 501/19, 501/20, 501/21, 501/22, 501/23, 501/24, 501/25, 501/26, 

501/27, 501/28, 501/29, 501/30, 501/31, 501/32, 501/33, 501/34, 501/35, 501/36, 501/37, 501/38, 

501/39, 501/40, 501/41, 501/42, 501/43, 501/44, 501/45, 501/46, 501/47, 501/48, 

502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 502/6, 502/7, 502/8, 502/9, 502/10, 502/11, 502/12, 502/13, 502/14, 

502/15, 502/16, 502/17, 502/18, 502/19, 502/20, 502/21, 502/22, 502/23, 502/24, 502/25, 502/26, 

502/27, 502/28, 502/29, 502/30, 502/31, 502/32, 502/33, 502/34, 502/35, 502/36, 502/37, 502/38, 

502/39, 502/40, 502/41, 502/42, 502/43, 502/44, 502/45, 502/46, 502/47, 502/48 

606/1, 606/2, 606/3, 606/4, 606/5, 606/6, 606/7, 606/8, 606/9, 606/10, 606/11, 606/12, 606/13, 606/14, 

606/15, 606/16, 606/17, 606/18, 606/19, 606/20, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 

606/27, 606/28, 606/29, 606/30, 606/31, 606/32, 606/33, 606/34, 606/35, 606/36, 606/37, 606/38, 

606/39, 606/40, 606/41, 606/42, 606/43, 606/44, 606/45, 606/46, 606/47, 606/48 

621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 621/5, 621/6, 621/7, 621/8, 621/9, 621/10, 621/11, 621/12, 621/13,  

621/14, 621/15, 621/16, 621/17, 621/18, 621/19, 621/20, 621/21, 621/22, 621/23, 621/24, 621/25, 

621/26, 621/27, 621/28, 621/29, 621/30, 621/31, 621/32, 621/33, 621/34, 621/35, 621/36, 621/37, 

621/38  
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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 Směnné smlouvy č. SML/2019/190 mezi městem Čelákovice 

a manželi H. na směnu částí pozemků:  

 dílu c – orná půda o výměře 237 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2469-11/2019 

z p. č. 2145/14 – orná půda (z vlastnictví města Čelákovic)  

za: 

 díl b – orná půda o výměře 316 m2 oddělený geometrickým plánem č. 2469-11/2019 z pozemku 

p. č. 2147/1 – orná půda (ze společného jmění manželů H., Praha),  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

1.3 ZM schvaluje 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů převod pozemků p. č. 4234, p. č. 1413/12 a budovy bez č. p. na p. č. 4234 

v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice z majetku města Čelákovic vkladem do základního 

kapitálu společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., nezapisovaného do obchodního rejstříku. 

 

2.1 ZM rozhodlo 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, o poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu UNION Čelákovice, z. s., IČ 43750877, 

se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 255 000 Kč, na účel vyjádřený v žádosti 

čj. MUC/08623/2019-OŠIK 194 ze dne 31. 7. 2019 – na náklady spojené s rekonstrukcí a výměnou plotu 

mezi stadionem „U Hájku“ a parkem. 

 

2.2 ZM schvaluje 

v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

města Čelákovic SML/2019/184/DI-SPP10 mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem 

a Sportovním klubem UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako 

příjemcem. 

 

3. ZM projednalo 

petici „Školní tělocvična Bios bez rakovinotvorného azbestu“ doručenou Městskému úřadu 

v Čelákovicích dne 5. 8. 2019. 

 

4.1 ZM bere na vědomí 
rezignaci Bc. Ondřeje Holzmana na členství v Radě města Čelákovice. 
 
4.2 ZM bere na vědomí 
rezignaci Ing. Martina Bajera na předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice. 
 
4.3 ZM schvaluje 
volební komisi ve složení: předseda - Ing. Petr Studnička, PhD., členové - Mgr. Marek Skalický, Nikola 
Ottl, Jana Vondráčková, PhDr. Zdeňka Tichá. 
 
4.4 ZM schvaluje 
způsob volby člena Rady města Čelákovice a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Čelákovice formou tajné volby. 
 
4.5 ZM schvaluje 
Volební řád pro volbu člena Rady města Čelákovice a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva 
města Čelákovice na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice dne 21. 8. 2019. 
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4.6 ZM zvolilo 
členem Rady města Čelákovice Ing. Martina Bajera. 
 

4.7 ZM zvolilo 
předsedou Kontrolního výboru města Čelákovice Bc. Ondřeje Holzmana. 
 

 

 

 

 

Ing. Josef Pátek 

starosta města Čelákovice 

 

 

 

Zapsala: Libuše Svobodová, dne 21. 8. 2019 

 

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

 

 

Nikola Ottl 

 

 

Milena Přívozníková 

 

 

Jarmila Volfová 

 

 


