
Usnesení č. 29/2019 ze schůze Rady města Čelákovic

1

USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 29/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 12. listopadu 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.2, 8.5 a 8.6.
Stažen o bod 4.2.

1.2.1 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu.

1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 27/2019 ze dne 29. 10. 2019 a č. 28/2019 ze 
dne 1. 11. 2019.

1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.

2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/121-1 Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/121 mezi městem Čelákovice, jako oprávněným
a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, jako povinným.

2.1.2 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/300 mezi městem 
Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost, a to právo zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3087 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.362 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice 
č. III/2454, kanalizační potrubí v rámci stavby „Dešťová kanalizace v ul. V. Kálika v Čelákovicích“.

2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/120-1 Smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/120, mezi městem Čelákovice, jako oprávněným
a  Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, jako povinným.

2.1.4 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/301 mezi městem 
Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému 
služebnost, a to právo zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3909/14 – ostatní 
plocha/silnice, o výměře 1.681 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. II/245, kabel 
veřejného osvětlení v rámci stavby „Čelákovice – rekonstrukce silnice č. II/245, okružní křižovatka –
oprava a rozšíření kabelového vedení veřejného osvětlení.
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2.1.5 Revokuje usnesení Rady města č. 21/2019/2.3 ze dne 3. 9. 2019 a toto usnesení zrušuje
v plném rozsahu.

2.1.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2019/302 mezi městem 
Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému věcné 
břemeno služebnosti, a to právo zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 3087 –
ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.362 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. 
III/2454, kabel veřejného osvětlení v rámci stavby „Čelákovice – rekonstrukce VO, Jiřina“.

2.2.1 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, jako pro město nejvhodnější nabídku uchazeče ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY 
zemědělská a obchodní a.s., Čelákovice-Sedlčánky.

2.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření a text Pachtovní smlouvy č. SML/2019/309 mezi městem Čelákovice, 
jako propachtovatelem pozemků:
p. č. LV celková výměra podíl příslušná výměra

v m²     v m²

957 /3 10001 567 1/1 567

3035 / 2 10001 4314 1/1 4314

3355 /6 10001 5709 1/1 5709

3355 /10 10001 13129 1/1 13129

3430 /113 10001 2618 1/1 2618

3430 /121 6084 10374 1/6 1729

3430 /122 6084 3041 1/6 507

3430 /123 6084 139 1/6 23

3430 /126 6084 44 1/6 7

3430 /128 6084 3250 1/6 542

3430 /129 6107 3571 2/3 2381

3430 /130 10001 414 1/1 414

3430 /133 10001 8658 1/1 8658

3430 /162 6084 5848 1/6 975

3430 /207 6084 4955 1/6 826

3430 /213 10001 727 1/1 727

3430 /222 10001 2696 1/1 2696

3430 /225 6108 1155 3/4 866

3430 /226 6108 594 3/4 446

3430 /229 6108 2292 3/4 1719

3430 /230 6084 169 1/6 28

3430 /231 10001 249 1/1 249

3430 /238 6108 16 3/4 12

3430 /243 10001 1341 1/1 1341

3430 /244 10001 745 1/1 745

3430 /250 6084 344 1/6 57
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3430 /251 10001 107 1/1 107

3430 /253 10001 1435 1/1 1435

3539 /102 10001 566 1/1 566

3539 /135 10001 1075 1/1 1075

3568 / 8 10001 21072 1/1 21072

3568 / 13 10001 25067 1/1 25067

3568 / 14 10001 14 1/1 14

3621 / 9 6084 12660 1/6 2110

3621 / 12 10001 4140 1/1 4140

3621 / 13 10001 1338 1/1 1338

3621 / 14 10001 1237 1/1 1237

3621 / 18 10001 734 1/1 734

3621 / 19 10001 1029 1/1 1029

3621 / 34 10001 3458 1/1 3458

3621 / 36 10001 5168 1/1 5168

3621 / 38 10001 47986 1/1 47986

3621 / 60 10001 459 1/1 459

3637 / 7 10001 2000 1/1 2000

3637 / 15 10001 188 1/1 188

3637 / 28 10001 294 1/1 294

3637 / 30 10001 13741 1/1 13741

3637 / 31 10001 1085 1/1 1085

3637 / 33 10001 362 1/1 362

3663 / 10 3198 1482 2/3 988

3663 / 12 10001 429 1/1 429

3663 / 13 10001 154 1/1 154

3663 / 22 10001 8657 1/1 8657

3663 / 25 10001 773 1/1 773

3663 / 27 10001 289 1/1 289

3663 / 29 10001 20576 1/1 20576

3663 / 31 10001 1279 1/1 1279

3663 / 33 10001 874 1/1 874

3663 / 38 10001 2067 1/1 2067

3663 / 39 10001 55 1/1 55

3663 / 44 10001 246 1/1 246

3663 / 45 10001 36 1/1 36

3666 / 6 10001 1610 1/1 1610

3685 / 31 10001 754 1/1 754

3685 / 37 10001 378 1/1 378

3685 / 38 10001 84 1/1 84

3795 / 3 10001 124 1/1 124

3847 / 1 10001 859 1/1 859

4334 / 4 10001 5 1/1 5

4334 / 8 10001 215 1/1 215

4334 / 9 10001 2059 1/1 2059

4334 / 10 10001 3009 1/1 3009
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4334 / 11 10001 802 1/1 802

4334 / 13 10001 729 1/1 729

4334 / 14 10001 1174 1/1 1174

4334 / 15 10001 484 1/1 484

4334 / 16 10001 59 1/1 59

4334 / 17 6089 714 3/4 536

4334 / 18 10001 611 1/1 611

4334 / 19 6089 1188 3/4 891

4334 / 21 10001 707 1/1 707

4334 / 22 10001 3412 1/1 3412

4334 / 23 10001 509 1/1 509

4334 / 24 10001 157 1/1 157

4334 / 26 6123 998 1/2 499

4334 / 28 10001 705 1/1 705

4334 / 29 10001 677 1/1 677

4334 / 30 10001 476 1/1 476

4334 / 32 10001 460 1/1 460

4334 / 33 10001 389 1/1 389

4334 / 35 10001 379 1/1 379

4334 / 37 10001 71 1/1 71

4334 / 38 10001 759 1/1 759

4334 / 40 10001 625 1/1 625

4334 / 41 10001 738 1/1 738

4334 / 42 10001 310 1/1 310

4334 / 45 10001 23 1/1 23

4334 / 46 10001 3060 1/1 3060

4334 / 47 10001 874 1/1 874

4334 / 48 10001 1626 1/1 1626

4334 / 49 6089 2246 3/4 1685

4334 / 52 10001 315 1/1 315

4334 / 53 10001 45 1/1 45

4334 / 55 10001 39 1/1 39

4334 / 56 10001 69 1/1 69

4334 / 57 10001 143 1/1 143

4334 / 58 10001 83 1/1 83

v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice:

50 / 1 10001 1403 1/1 1403

50 / 2 10001 1491 1/1 1491

50 / 3 10001 3748 1/1 3748

51 / 2 10001 1376 1/1 1376

59 / 2 10001 1462 1/1 1462

60 10001 1570 1/1 1570

61 10001 3023 1/1 3023

62 10001 2678 1/1 2678

63 10001 657 1/1 657

129 / 49 10001 1272 1/1 1272



Usnesení č. 29/2019 ze schůze Rady města Čelákovic

5

133 10001 10125 1/1 10125

312 / 10 10001 446 1/1 446

367 10001 2651 1/1 2651

368 10001 2478 1/1 2478

437 10001 4181 1/1 4181

440 / 3 10001 841 1/1 841

440 / 5 10001 4605 1/1 4605

440 / 8 10001 374 1/1 374

440 / 9 10001 689 1/1 689

443 / 2 10001 951 1/1 951

443 / 3 10001 262 1/1 262

443 / 4 10001 131 1/1 131

449 / 3 10001 3661 1/1 3661

452 / 5 10001 4946 1/1 4946

456 / 1 10001 15865 1/1 15865

457 / 1 10001 44548 1/1 38650

457 / 5 10001 10965 1/1 7383

457 / 6 10001 2249 1/1 2249

465 / 1 10001 18092 1/1 16270

465 / 3 10001 1421 1/1 1096

465 / 5 10001 5011 1/1 5011

465 / 7 10001 1068 1/1 1068

486 / 3 10001 284 1/1 268

657 / 23 10001 34 1/1 34

657 / 37 10001 527 1/1 527

657 / 41 10001 2487 1/1 2487

745 10001 1161 1/1 1161

774 10001 2262 1/1 2262

778 10001 297 1/1 297

779 / 1 10001 147 1/1 147

781 / 1 10001 4866 1/1 4866

850 10001 3903 1/1 3903

851/1 10001 450 1/1 450

852 10001 3736 1/1 3736

863 10001 679 1/1 679

864 10001 489 1/1 489

866 / 2 10001 1722 1/1 1722

868 10001 334 1/1 334

v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice:

253 / 1 10001 114 1/1 114

266 10001 144 1/1 144

269 10001 1054 1/1 1054

v k. ú. Mochov a obci Mochov:

1087 536 21281 1/1 21281
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v k. ú. Nehvizdy a obci Nehvizdy:

103 / 3 400 76 1/1 76

v k. ú. Mstětice a obci Zeleneč:

103 / 4 743 5223 1/1 5223
a ZEMOS-AGRO SEDLČÁNKY zemědělská a obchodní a.s., Čelákovice-Sedlčánky, jako pachtýřem, 
za cenu 6.500,00 Kč/ha a rok, což činí 292.149,00 Kč/rok.

3.1 Souhlasí na základě ustanovení § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s převodem 
78.929,90 Kč z rezervního fondu do fondu investic Čelákovické sportovní, příspěvková organizace.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo a poskytování služeb 
č. SML/2017/212-3 na využívání aplikace ePersonalista s poskytovatelem Rentel a.s., Praha 5, 
IČ: 26128233.

4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/306 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., IČO: 27924530, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Vypracování PD 
– obnova technologie kotelny K32“, v celkové ceně dle této Smlouvy 172.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 208.120,00 Kč včetně DPH).

4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2019/307 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a RTCH Consult s. r. o., IČO: 27924530, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Vypracování PD 
– obnova technologie kotelny K622“, v celkové ceně dle této Smlouvy 225.000,00 Kč bez DPH 
(tj. 272.250,00 Kč včetně DPH).

4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlas s realizací projektu komunitního centra Routa, 
Sedláčkova č. p. 107, Čelákovice. Souhlas se vydává pro potřebu doložení k žádosti o financování 
projektu ve výzvě IROP č. 9 Komunitní centra MAS Střední Polabí.

5.1 Bere na vědomí zapojení Pečovatelské služby Čelákovice, příspěvková organizace, do projektu 
Ježíškova vnoučata.

5.2 Souhlasí se zajištěním vánočního občerstvení a vánočního posezení pro obyvatele Domů 
s pečovatelskou službou v ulicích Kostelní 26 a Na Hrádku 462, Čelákovice, a stanovuje, že 
maximální výše nepřesáhne 20.000,00 Kč.
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6.1.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč, P. J., bytem 
Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/11821/2019-OŠIK/249 ze dne 23. 10. 2019 – na 
náklady spojené s pořádáním „Regionálního přeboru školních družstev v šachu“, dne 28. 11. 2019 
v Čelákovicích.

6.1.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2019/277/DI-SPP12 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a P. J., bytem Čelákovice, jako příjemcem. 

6.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, užití znaku města Čelákovic v roce 2019 
fyzickou osobou P. J., bytem Čelákovice, na plakáty, pozvánky a na propagační tiskoviny.

6.2 Se seznámila se zápisem č. 10/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 17. 10. 2019.

8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného v bytech v Čelákovicích o 4,00 Kč za m² 
měsíčně, tj. na 82,00 Kč/m²/měsíc, což je zvýšení o 5,98 %.

8.1.2 Ukládá ředitelce společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r.o., předložit nájemcům, jichž se 
usnesení Rady města č. 29/2019/8.1.1 týká, návrh na zvýšení nájemného s platností od data, kdy 
uplyne 12 měsíců od předchozího zvýšení nájemného.  

8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic, záměr na pronájem bytu č. 15 v domě č. p. 1629 na st. p. č. 4043, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Na Stráni č. p. 1629.
Jedná se o byt č. 15 o velikosti 4+1 o celkové ploše 93,94 m² (započitatelná plocha 89,61 m² – sklep 
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 7,92 m², 2. pokoj 12,42 m², 3. 
pokoj 13,16 m², 4. pokoj 23,20 m², kuchyň 5,04 m², předsíň 15,04 m², koupelna 2,80 m², WC 0,93 m², 
šatna 4,76 m², sklep 2,40 m², lodžie 6,27 m².
Byt je situovaný v 8. podlaží dvou vchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou.
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.

Výše nájemného je minimálně 13.442,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby).

Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052.

Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného v souladu s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden 
v Centrálním registru dlužníků ČR, jinak není okruh zájemců omezen.
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Předkládání nabídek

Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem:

Pronájem bytu č. 15, Na Stráni č. p. 1629, Čelákovice.

V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků 
ČR.

Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je: 

3. 1. 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice.

Pravidla pro hodnocení nabídek
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení.

Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení. 

8.3.1 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/17 v bytovém domě č. 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 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč.  

8.3.2 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/18 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč. 

8.3.3 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/22 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.923.900,00 Kč. 

8.3.4 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/24 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč. 

8.3.5 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/25 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5936/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.817.200,00 Kč. 

8.3.6 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/28 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.3.7 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/31 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 
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8.3.8 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/37 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.3.9 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 501/46 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521 pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 

8.3.10 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/12 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 
1.928.300,00 Kč.

8.3.11 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/14 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 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.125.300,00 Kč.

8.3.12 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/17 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 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.125.300,00 Kč.

8.3.13 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/27 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6461/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.977.800,00 Kč.

8.3.14 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/31 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 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.789.700,00 Kč.

8.3.15 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 502/43 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 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku
1.789.700,00 Kč.

8.3.16 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/13 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 

8.3.17 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/16 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 

8.3.18 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/21 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč. 
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8.3.19 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/25 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč. 

8.3.20 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/29 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 

8.3.21 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/30 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč. 

8.3.22 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/37 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč. 

8.3.23 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/40 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč. 

8.3.24 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/41 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 



Usnesení č. 29/2019 ze schůze Rady města Čelákovic

13

Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 

8.3.25 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 606/44 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 

8.3.26 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, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/47 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536 pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 

8.3.27 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 
2.465.100,00 Kč. 

8.3.28 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč. 

8.3.29 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, záměr na prodej bytové jednotky 
č. 621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.628.900,00 Kč. 
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8.4.1 Revokuje usnesení Rady města č. 24/2019/8.4.2 ze dne 1. 10. 2019.

8.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložení vyklizených věcí z bytu v domě č. p. 1440 v ulici 
Prokopa Holého, Čelákovice, v místnosti č. 1 v domě č. p. 462, ulice Na Hrádku, Čelákovice. 
Vlastníkem vyklizených věcí je paní E. S., v současné době bydlící na adrese Domov seniorů 
Jenštejn.

8.5 Se seznámila se zápisem z jednání Komise bytové a sociální č. 11/2019 ze dne 7. 11. 2019.

8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byt o velikosti 2+1 o celkové výměře 46,71 m² v domě 
č. p. 1448, Rumunská, Čelákovice, panu K. Ž., Praha 9, dle seznamu uchazečů o pronájem bytu. Dům 
je z roku 1968. Výše nájemného je 78,00 Kč/m² a měsíc. Smluvní nájemné za m² podlahové plochy 
bytu bylo stanoveno v souladu s usnesením Rady města ze dne 8. 1. 2019. Vedle nájemného bude 
nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude 
ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh 
na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu.

Zapsala: Romana Liscová dne 12. 11. 2019

Usnesení ověřila: Jarmila Volfová
                                                                                              

Nikola Ottl
            místostarostka města Čelákovic
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