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ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC
č. 1/2020 konané dne 7. ledna 2020

Přítomni: Ing. Martin Bajer, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Nikola Ottl, Ing. Josef Pátek, Ing. Petr 
Studnička, PhD., Mgr. Marek Skalický, Jarmila Volfová

Omluveni:

Hosté: Ing. Ondřej Přenosil – tajemník, Mgr. Jiří Havelka – právník

Program jednání:
1.1 Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění
1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu
1.3 Schválení zápisu z minulé schůze RM
1.4 Kontrola plnění usnesení
2. Majetkoprávní záležitosti – VaK
3. Finance – rozpočty – dotace
4. Investice, záměry a vyjádření města
5. Sociální záležitosti a zdravotnictví
6. Školství, kultura a sport
8. Bytové a nebytové záležitosti
9. Veřejný pořádek a bezpečnost
10. Životní prostředí – odpadové hospodářství
11. Různé

Jednání se uskutečnilo od 15.30 hodin v Litni u Karlštejna a bylo ukončeno v 17.00 hod. 

Zapsala: Romana Liscová, dne 7. 1. 2020

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE
Schválení předloženého programu jednání
RM schvaluje předložený program jednání, doplněný o bod: 2.4.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2 Jmenování Nikoly Ottl ověřovatelkou usnesení a Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu 
1.2.1 RM jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
1.2.2 RM jmenuje Ing. Martina Bajera ověřovatelem zápisu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

1.3. Schválení zápisu z minulé schůze rady
Byla provedena kontrola zápisu ze schůze RM č. 31/2019 ze dne 10. 12. 2019.
Nebyla vznesena připomínka.
Návrh usnesení: RM schvaluje zápis č. 31/2019 ze dne 10. 12. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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1.4 Kontrola plnění usnesení
Radě města bylo předloženo plnění usnesení.
Návrh usnesení: RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

2.1 Nový vodojem – aktuální stav a postup dalších prací
S ohledem na závěry aktuálně předložené pasportizace vodovodu firmou Project ISA s.r.o., se 
předkládá Radě města shrnutí současného stavu a návrh dalšího postupu ve věci výstavby vodojemu 
nového a zároveň hlavního přivaděče/přívodního vodovodního řadu z Vysoké meze.
Návrh usnesení: 2.1.1 RM bere na vědomí aktuální stav ve věci výstavby nového zemního vodojemu 
a souvisejícího přívodního řadu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.2 RM souhlasí s návrhem dalšího postupu přípravy výstavby nového zemního 
vodojemu a souvisejícího přívodního řadu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 2.1.3 RM pověřuje Mgr. Marka Skalického koordinací prací příprav výstavby nového 
zemního vodojemu a souvisejícího přívodního řadu.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.2 Ceník stanovených náhrad za zřízení služebnosti a omezení užívání nemovitostí
Radě města se předkládá doplnění ceníku za stanovení náhrad za zřízení služebnosti a omezení 
užívání nemovitostí.
Návrh usnesení: RM schvaluje doplnění ceníku stanovených náhrad za zřízení služebnosti 
a omezení užívání nemovitostí s účinností od 8. 1. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

2.3 Vyřazení předmětů v Městském muzeu v Čelákovicích, příspěvková organizace
Dne 11. 12. 2019 byla městu Čelákovice, jako zřizovateli Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, doručena žádost o souhlas s vyřazením předmětů.
Návrh usnesení: RM souhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s vyřazením předmětů, a to:
- kopírovacího stroje SHARP;
- vysavače PROGRES PC 3103;
- tiskárny HP LCJ 1500L;
- scaneru – HP ScanJet 4370;
- tiskárny HP LaserJet 1020;
- tiskárny HP Color 1515;
- záložního zdroje APC Back;
- záložního zdroje APC UPS;
- tiskárny HP Color 1215;
- tiskárny HP LaserJet Pro;
- záložního zdroje APC UPS;
- skartovačky Fellowes;
- skartovačky PS400-15;
- reklamního stojanu Áčko;
z majetku Městského muzea v Čelákovicích, příspěvková organizace.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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2.4 Schválení Kupní smlouvy ke koupi telefonní kabiny umístěné na adrese: náměstí 5. května 
13, Čelákovice
Město Čelákovice bylo osloveno společností O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336, s nabídkou 
odkupu telefonní kabiny na adrese: náměstí 5. května 13, Čelákovice. Vzhledem k plánované realizaci 
tzv. „knihobudky“, město tuto nabídku přijalo. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. 
SML/2020/004 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a O2 Czech Republic a. s., IČO: 60193336, 
jako prodávajícím, ke koupi telefonní kabiny na adrese: náměstí 5. května 13, Čelákovice, v celkové 
ceně dle této Smlouvy 1.000,00 Kč bez DPH (tj. 1.210,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3. FINANCE – ROZPOČTY – DOTACE

3.1 Rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů rozpočtu města 2019 
provedené k 30. 11. 2019
Rozpočtová pravidla, schválená usnesením zastupitelstva města č. 8/2015/4. 3 dne 16. 12. 2015, 
umožňují provádět změnu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů, tj. přesun mezi položkami 
v rámci paragrafů rozpisu rozpočtu.
Návrh usnesení: RM rozpočtová opatření – přesuny mezi položkami v rámci paragrafů 3314, 3315, 
3319, 3399, 3429, 3745, 5212, 5512 a 6171 rozpisu rozpočtu města 2019 provedené k 30. 11. 2019 
ve znění přílohy č. 1.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.2 Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – schválení přijetí účelově 
určeného peněžitého daru 
Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace, žádá o schválení přijetí účelově 
určeného peněžitého daru 5.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM souhlasí na základě ustanovení § 37b zákona 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 přijetím 
účelově určeného peněžitého daru ve výši 5.000,00 Kč Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, 
příspěvková organizace, od pana M. K., Čelákovice, na proplacení kurzu zdravotníka zotavovacích 
akcí určený pro Mgr. M. K. a dalšího účastníka dle výběru ředitele školy.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.3 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace – úprava 
rozpočtu 2019
Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace žádá o odsouhlasení 
úpravy rozpočtu na rok 2019. 
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravy rozpočtu Mateřské školy 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace, na rok 2019 následovně:
- účet 501 spotřeba materiálu snížení o 82.055,00 Kč;
- účet 558 náklady z DDM navýšení o 82.055,00 Kč;
- účet 511 opravy a údržba snížení o 27.986,00 Kč;
- účet 521 mzdové náklady navýšení o 27.986,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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3.4 Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace – úprava přípustného objemu prostředků 
na platy
Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace žádá o úpravu – navýšení přípustného objemu 
prostředků na platy na rok 2019 o 100.000,00 Kč na novou hodnotu 2.008.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přípustný objem prostředků na platy na rok 
2019 příspěvkové organizaci Kulturní dům Čelákovice, příspěvková organizace, Sady 17. listopadu 
1380, Čelákovice, ve výši 2.008.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

3.5 Darovací smlouva SML/2020/001
Dárce – společnost MIX-TEE velkoobchod, s. r. o., Masarykova 235/36, Čelákovice, zastoupená M. K.
poskytla městu Čelákovice (OV Sedlčánky) v roce 2019 dar ve formě balení čajů v celkové hodnotě 
100.000,00 Kč.
Návrh usnesení: RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu SML/2020/001 s MIX-
TEE velkoobchod, s. r. o., se sídlem Masarykova 235/36, Čelákovice, IČ 25794183, zastoupenou 
M. K., jednatelem. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA 

4.1 Schválení Smlouvy o dílo č. SML/2020/003 k akci s názvem „Čelákovice – Rekonstrukce 
chodníku v ulici Vašátkova“
Město Čelákovice realizuje stavební akci „Čelákovice – 2 lávky přes Čelákovický potok“, která má být 
dokončena 13. 3. 2020. Lávka v ulici Vašátkova bude stavebně napojena na stávající chodník v ulici 
Sady 17. listopadu a na stávající chodník v ulici Vašátkova. 
Návrh usnesení: 4.1.1 RM 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/2020/003 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a DIS Praha s. r. o, IČ: 63674505, jako 
zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – rekonstrukce 
chodníku v ulici Vašátkova“, v celkové ceně dle této Smlouvy 1.086.738,77 Kč bez DPH (tj. 
1.314.953,91 Kč včetně DPH).
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 4.1.2 RM ukládá odboru finančnímu a plánovacímu, aby rozpočtovým opatřením 
uvedl do souladu plánovanou částku k akci s názvem „ČELÁKOVICE – Rekonstrukce chodníku v ulici 
Vašátkova“ s částkou dle Smlouvy o dílo č. SML/2020/003.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

5. SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI A ZDRAVOTNICTVÍ

5.1 Koordinátorka aktivit a využití volného času seniorů města Čelákovic
V roce 2016 byla na pracovní schůzce, která vzešla z iniciativy seniorů města Čelákovic, určena 
koordinátorkou akcí pro seniory paní A. N. Svou činnost ve funkci koordinátorky na vlastní žádost 
ukončila ke dni 31. 12. 2019.
Návrh usnesení: 5.1.1 RM bere na vědomí ukončení činnosti paní A. N. ve funkci koordinátorky akcí 
pro seniory města Čelákovic ke dni 31. 12. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 5.1.2 RM pověřuje místostarostku II Nikolu Ottl koordinátorkou akcí pro seniory 
města Čelákovic od 1. 1. 2020 ve spolupráci s odborem pro občanské záležitosti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1 Zápis č. 12/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města Čelákovic“ 12. 12. 
2019.
Radě města se předkládá zápis č. 12/2019 z jednání komise „Redakční rada Zpravodaje města 
Čelákovic“ ze dne 12. 12. 2019.
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem č. 12/2019 z jednání komise „Redakční rada 
Zpravodaje města Čelákovic“ ze dne 12. 12. 2019.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

7. DOPRAVA
Bez podkladu

8. BYTOVÉ A NEBYTOVÉ ZÁLEŽITOSTI

8.1 Zápis č. 12/2019 z jednání Komise bytové a sociální ze dne 12. 12. 2019
Radě města se předkládá zápis č. 12/2019 z jednání komise bytové a sociální ze dne 12. 12. 2019. 
Návrh usnesení: RM se seznámila se zápisem z jednání komise bytové a sociální č. 12/2019 ze dne 
12. 12. 2019. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.2 Záměr města Čelákovice na prodej bytu v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 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). V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme záměr na zveřejnění nabídky 
prodeje volných bytových jednotek v Milovicích.   
Návrh usnesení: 8.2.1 RM 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. 501/3 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 6032/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.845.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.2 RM 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.501/8 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.3 RM 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.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.2.4 RM 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 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.5 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.6 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.7 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.8 RM 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. 501/29 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 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.9 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.10 RM 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. 501/32 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 3536/250087 na 
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společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.11 RM 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. 501/36 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 
1.950.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.12 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.13 RM 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. 501/40 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 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.14 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.15 RM 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. 501/47 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 pro 
obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.16 RM 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. 501/48 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.950.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.2.17 RM 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. 502/6 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.18 RM 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.19 RM 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.20 RM 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.21 RM 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. 502/25 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 5881/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.799.600,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.22 RM 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 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.23 RM 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 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.789.700,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.24 RM 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. 502/40 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.25 RM 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.26 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.27 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.28 RM 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. 606/17 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.29 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 



Rada města Čelákovic č. 1/2020

10

Návrh usnesení: 8.2.30 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.31 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.32 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.33 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.34 RM 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. 606/39 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.35 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.36 RM 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 Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.37 RM 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. 606/42 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.38 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.39 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.40 RM 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. 621/5 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 10285/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.313.500,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.41 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.42 RM 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. 621/18 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.2.43 RM 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. 621/20 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 7143/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.185.700,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.44 RM 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. 621/23 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 10478/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.375.900,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.45 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.46 RM 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. 621/30 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.47 RM 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. 621/31 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 7046/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.270.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.48 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.49 RM 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. 621/36 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 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 3.447.400,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.2.50 RM 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. 621/37 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 7046/344802 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální 
částku 2.270.400,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.3 Nájem prostoru sloužícího podnikání v objektu č. p. 109, v ulici Sedláčkova v Čelákovicích
V souladu s Nájemní smlouvou, uzavřenou mezi městem Čelákovice a paní G. K. na pronájem 
nebytových prostor v domě č. p. 109 v ulici Sedláčkova v Čelákovicích, provozuje paní G. K. od 9. 12. 
2002 nehtové studio, solárium a kadeřnictví. V souladu s Nájemní smlouvou, uzavřenou mezi městem 
Čelákovice a paní I. R. na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 109 v ulici Sedláčkova 
v Čelákovicích, provozuje paní I. R. od 31. 12. 2007 činnost realitní kanceláře.
Návrh usnesení: 8.3.1 RM 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 nájmu mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 91,6 m² 
v domě č. p. 109 v části B, označované v dokumentaci objektu čísly 138, 139, 140, 142, 143, 144, 
145, 146 a 147, na st. p. č. 662, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova a paní G. K., 
fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, 
Dvořákova 628/15, Čelákovice, IČ 41970063, jako nájemcem za cenu 1.800,00 Kč/m² a rok, na dobu 
neurčitou s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.3.2 RM 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 nájmu mezi 
městem Čelákovice, jako pronajímatelem prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 16,2 m² 
v domě č. p. 109 v části C, označované v dokumentaci objektu čísly 119 a ½ 118, na st. p. č. 662, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v ulici Sedláčkova a paní I. R., fyzickou osobou podnikající dle 
živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, U Tří Cest 181, Nový Vestec, 
IČ 49492705, jako nájemcem za cenu 1.800,00 Kč/m² a rok, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 
2020.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

8.4 Záměr města Čelákovice na prodej bytů v Milovicích
Usnesením Zastupitelstva města č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 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). V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme záměr na zveřejnění nabídky 
prodeje bytových jednotek obsazených nájemcem. Nájemci předmětných jednotek nepředložili žádost 
o odkup bytové jednotky ve stanoveném termínu.    
Návrh usnesení: 8.4.1 RM 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. 501/1 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 6421/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.965.700,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.2 RM 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.501/2 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 3550/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.086.800,00 Kč.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.3 RM 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. 501/5 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.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.4 RM 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. 501/6 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 
1.922.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.5 RM 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. 501/9 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.6 RM 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. 501/11 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 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.7 RM 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. 501/13 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.8 RM 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. 501/14 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 
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společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.9 RM 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. 501/15 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.10 RM 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. 501/21 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 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.11 RM 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. 501/23 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 parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.12 RM 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.13 RM 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. 501/27 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 6369/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelního čísla 1181 zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.949.200,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.14 RM 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. 501/33 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.950.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.15 RM 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. 



Rada města Čelákovic č. 1/2020

16

p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 501/34 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 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 3521, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.16 RM 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. 501/35 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 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.17 RM 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. 501/38 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 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.139.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.18 RM 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. 501/42 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 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181 zapsaného na LV 3520, za minimální částku 
1.950.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.19 RM 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. 501/43 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520 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 3521, za minimální částku 
1.818.300,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.20 RM 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. 502/1 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 6308/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.930.500,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.21 RM 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. 502/2 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 3458/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.058.200,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.22 RM 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. 502/4 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.23 RM 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. 502/5 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.24 RM 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. 502/7 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.25 RM 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. 502/9 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.26 RM 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. 502/10 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.27 RM 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. 502/11 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.28 RM 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. 502/13 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 5987/249378 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.29 RM 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. 502/15 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.30 RM 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. 502/16 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.31 RM 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. 502/19 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.32 RM 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. 502/20 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.33 RM 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. 502/21 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.34 RM 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. 502/22 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.35 RM 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. 
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p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 502/23 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.36 RM 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. 502/24 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 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.928.300,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.37 RM 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. 502/26 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 3479/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.064.800,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.38 RM 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. 502/28 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.39 RM 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. 502/32 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 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.131.900,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.40 RM 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. 502/33 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.41 RM 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. 502/36 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.42 RM 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. 502/37 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.43 RM 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. 502/38 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 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.131.900,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.44 RM 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. 502/42 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.45 RM 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. 502/45 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 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.46 RM 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. 502/46 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro 
obec Milovic, 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.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.47 RM 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. 502/47 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 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.131.900,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.48 RM 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. 502/48 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 6078/249378 na 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180 zapsaného na LV 3518, za minimální částku 
1.958.000,00 Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.49 RM 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. 606/1 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 6250/280153 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.794.100,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.50 RM 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. 606/3 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.51 RM 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. 606/4 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.52 RM 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. 606/5 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.53 RM 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. 606/6 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.54 RM 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. 606/7 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.55 RM 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. 
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p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/8 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.56 RM 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. 606/9 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.57 RM 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. 606/11 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.58 RM 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. 606/12 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.59 RM 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. 606/15 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.60 RM 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. 606/18 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.61 RM 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. 606/19 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh usnesení: 8.4.62 RM 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. 606/20 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.63 RM 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. 606/22 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.64 RM 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. 606/23 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.65 RM 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. 606/24 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.66 RM 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. 606/28 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.67 RM 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. 606/31 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.68 RM 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. 606/32 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 
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společných částech domu a pozemku parcelní číslo 436 zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.69 RM 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. 606/33 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.70 RM 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. 606/34 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.71 RM 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. 606/35 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.72 RM 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. 606/36 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.73 RM 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. 606/38 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.74 RM 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. 606/43 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.75 RM 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. 
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p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové 
jednotky č. 606/46 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 
Návrh usnesení: 8.4.76 RM 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. 606/48 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. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

9. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST

9.1 Smlouva o výpůjčce
Radě města se předkládá Smlouva o výpůjčce automatizovaného externího defibrilátoru Philips 
Heartstart FRx.
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. SML/2020/002  na defibrilátor, 
identifikační číslo AED: B19G-00525 mezi městem Čelákovice, jako půjčitelem, a Policií České 
republiky, jako vypůjčitelem.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – VaK – ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Bez podkladu

11. RŮZNÉ
Bez podkladu

Zápis ověřil: Ing. Martin Bajer
                                                                                                                        Ing. Josef Pátek

                      starosta města Čelákovic
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