
Zastupitelstvo města č. 7/2019 

 

 
 

 
USNESENÍ č. 7   

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovice  
konaného dne 18. 9. 2019 

 
 
 
 
1.1 ZM určuje 
ověřovatele zápisu – Ing. arch. Marek Tichý, 

Jiří Hanzl. 
 
1.2 ZM určuje 
návrhovou komisi – Mgr. Miloš Bukač, 

Martin Spilka, 
Ing. Martin Bajer. 

 
1.3 ZM schvaluje 
program dnešního zasedání ZM. 
 
1.4 ZM schvaluje 
zápis ze zasedání ZM č. 5 ze dne 26. 6. 2019 a zápis ze zasedání ZM č. 6 ze dne 21. 8. 2019. 
 
1.5 ZM bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
 
2.1 ZM bere na vědomí 
rozbor hospodaření města Čelákovice za období od 1. 1. do 30. 6. 2019. 
 
2.2.1 ZM schvaluje 
zapracování dodatečné změny rozpočtu města Čelákovice 2019 – navýšení položky 4116  
o 3.144,404 tis. Kč, navýšení par. 3113 o 1.825,892 tis. Kč a navýšení par. 3421 o 1.318,512 tis. Kč 
do předložené změny rozpočtu města Čelákovice 2019 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového 
materiálu. 
 
2.2.2 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 2019 č. 11 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
 
3.1 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/2019/194 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní D. S., Praha, jako kupující pozemku st. p. č. 295 – zastavěná plocha  
o výměře 55 m

2
 a pozemku p. č. 451/33 - ostatní plocha o výměře 393 m

2
, vše v k. ú. Sedlčánky  

a obci Čelákovice, za minimální cenu 377.890,00 Kč. 

 
3.2 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/2019/192 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní M. U., jako kupující pozemku p. č. 2154 – zastavěná plocha o výměře 45 m

2
 

a pozemku p. č. 2155 – zahrada o výměře 272 m
2
, vše v katastrálním území Káraný  

a obci Káraný, za cenu 404.536,38 Kč. 
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3.3 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/2019/198 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a manželi Š., Čelákovice, jako kupujícími pozemku p. č. 1124/19 – ostatní plocha  
o výměře 2 m

2
, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 2.805,00 Kč. 

 
3.4.1 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. 501/7 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, panu J. C. a paní R. C., oba bytem  
Armádní 501, 289 23 Milovice, do společného jmění manželů, za 1.749.000,00 Kč.  
 
3.4.2 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. 501/39 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 6052/250087 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1181, zapsaného na LV 3521, stávajícímu nájemci bytu, trvale bytem  
Armádní 501, 289 23 Milovice, do osobního vlastnictví za 1.773.000,00 Kč. 
 
3.4.3 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. 502/30 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 6078/249378 na společných částech 
domu a pozemku p. č. 1180, zapsaného na LV 3519, stávajícímu nájemci bytu, trvale bytem  
Armádní 502, 289 24 Milovice, do osobního vlastnictví za 1.780.000,00 Kč.  
 
3.4.4 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. 606/26 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, trvale bytem  
Průběžná 606, 289 24 Milovice, do osobního vlastnictví za 1.168.000,00 Kč.  
 
3.4.5 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. 621/11 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, trvale bytem Lesní 621, 
289 24 Milovice, do společného jmění manželů za 3.012.000,00 Kč. 
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4.1 ZM bere na vědomí 

zápis č. 3/2019 ze dne 11. 9. 2019 ze schůze finančního výboru. 

 

4.2 ZM bere na vědomí  
zápis č. 3/2019 ze dne 31. 7. 2019 z jednání Osadního výboru Sedlčánky. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovice 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 18. 9. 2019 
 
 
 
Ověřovatelé usnesení: 
 
 
Mgr. Miloš Bukač 
 
 
Martin Spilka 
 
 
Ing. Martin Bajer 


