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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 5/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 18. února 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.7, 4.6 a 4.7.  
 
1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 4/2020 ze dne 4. 2. 2020.  
 
 
2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemní komunikaci č. SML/2020/235 mezi městem Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským 
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to právo zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku povinného p. č. 3142 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.031 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. II/245 kanalizační a vodovodní potrubí v rámci stavby 
„Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům – umístění inženýrských sítí – přeložka 
kanalizace a přípojka vody“. 
 
 
 
2.2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/234 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV-Podmokly, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemků zřídí straně 
oprávněné služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování kabelového vedení NN, uzemnění 
a rozpojovací skříně – Stavby distribuční soustavy na pozemcích: 
- p. č. 3141 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.806 m²;  
- p. č. 3145 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.017 m²; 
- st. p. č. 479/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za úhradu 71.000,00 Kč bez DPH (tj. 85.910,00 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu pozemku st. p. č. 4082 – zastavěná plocha  
a nádvoří, o výměře 20 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok. 
 
 
 
2.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu id. ¼ pozemku st. p. č. 1781 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 516 m², za minimální cenu 60,00 Kč/m² a rok, tj. 7.740,00 Kč/rok. 
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2.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální 1/32 pozemku st. p. č. 1781 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 516 m², za minimální cenu 967,50 Kč/rok. 
 
 
 
2.6 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. SML/2020/253 mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným  
a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost inženýrské sítě práva zřízení a provozování plynárenského zařízení 
na pozemcích: 
- p. č. 3049/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.628 m²; 
- p. č. 3051 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.944 m²; 
- p. č. 3052 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 7.711 m²; 
- p. č. 3053 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 830 m²; 
- p. č. 3062 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.590 m²; 
všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kdy úhrada činí při uložení do komunikace nebo 
chodníku 500,00 Kč bez DPH a při uložení do zelených pásů 750,00 Kč bez DPH, za každý započatý 
metr. 
 
 
 
2.7.1 Revokuje usnesení Rady města č. 28/2019/4.2.3 ze dne 1. 11. 2019 a toto usnesení zrušuje 
v plném rozsahu. 
 
 
 
2.7.2 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/264 mezi Středočeským krajem, zastoupeným 
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jako budoucím 
povinným, GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným a městem Čelákovice, jako 
investorem. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku p. č. 3142, silnice II/245, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 
v souvislosti s akcí „Čelákovice – přednádražní prostor a parkovací dům – umístění inženýrských sítí – 
přeložka STL plynovodu“. 
 
 
 
 
3.1 Schvaluje na základě ustanovení § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
a) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Přístavní 333, příspěvková organizace; 
b) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace; 
c) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Mateřská škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace; 
d) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková organizace; 
e) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Základní škola 
Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace; 
f) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola 
Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace; 
g) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Městský dům dětí  
a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace; 
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h) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Městská knihovna 
Čelákovice, příspěvková organizace; 
i) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Městské muzeum  
v Čelákovicích, příspěvková organizace; 
j) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Kulturní dům Čelákovice, 
příspěvková organizace; 
k) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Technické služby 
Čelákovice, příspěvková organizace; 
l) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Čelákovická sportovní, 
příspěvková organizace; 
m) střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021–2022 příspěvkové organizace Pečovatelská služba 
Čelákovice, příspěvková organizace. 
 
 
 
3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu Městského muzea v Čelákovicích, 
příspěvková organizace, na rok 2019 následovně: 
- účet 502 spotřeba energie   snížení o  67.000,00 Kč;  
- účet 503 spotřeba jiných neskl. dodávek              navýšení o 19.000,00 Kč; 
- účet 504 prodané zboží    snížení o 54.000,00 Kč; 
- účet 511 opravy a udržování   snížení o  23.000,00 Kč;  
- účet 512 cestovné    snížení o 20.000,00 Kč;  
- účet 513 reprezentace    snížení o 22.000,00 Kč;  
- účet 518 ostatní služby    navýšení o       388.000,00 Kč;  
- účet 527 zákonné sociální dávky   navýšení o         17.000,00 Kč; 
- účet 528 jiné sociální náklady   navýšení o           7.000,00 Kč; 
- účet 551 odpisy dlouhodobého majetku  navýšení o         33.000,00 Kč; 
- účet 556 tvorba a účtování opr. položek  snížení o              2.000,00 Kč; 
- účet 558 náklady z dhdm    snížení o            75.000,00 Kč; 
- účet 602 výnosy z prodeje služeb  navýšení o  329.000,00 Kč; 
- účet 603 výnosy z pronájmu   snížení o             29.000,00 Kč; 
- účet 604 výnosy z prodaného zboží  snížení o     146.000,00 Kč; 
- účet 645 výnosy z prodeje DNM   navýšení o               100,00 Kč; 
- účet 648 čerpání fondů    navýšení o            8.000,00 Kč; 
- účet 649 ostatní výnosy    navýšení o          23.000,00 Kč; 
- účet 662  úroky     snížení o                  900,00 Kč. 
 
 
 
4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy č. SML/2020/250 mezi městem 
Čelákovice, jako stavebníkem a Středočeským krajem, vlastníkem pozemku parc. č. 3087  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, o umožnění realizovat stavbu „Čelákovice – Rooseveltova ul. – 
chodník podél silnice III/2454“, na pozemku parc. č. 3087 v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, na 
kterém se nachází krajská silnice III/2454 a který je ve vlastnictví Středočeského kraje.  
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. objednatele SML/2020/254 
mezi městem Čelákovice, jako příkazcem a LTM stavební s. r. o., IČO: 04596188, jako příkazníkem, 
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – TDS a BOZP – Alej Jiřího 
Wolkera: Obnova vodohospodářské infrastruktury“, v celkové hodinové sazbě dle této Smlouvy na 
TDS 689,00 Kč bez DPH (tj. 833,69 Kč včetně DPH) a na BOZP 197,00 Kč bez DPH (tj. 238,37 Kč 
včetně DPH). 
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4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Příkazní smlouvy č. SML/2020/263 mezi 
městem Čelákovice, jako příkazcem a společností ARTENDR s. r. o., IČO: 24190853, jako 
příkazníkem, na zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci v rámci dotačního programu 
„Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“ z fondů Evropského hospodářského prostoru 
a Norska, pro akci „REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH“. 
 
 
 
4.3.2 Schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ČELÁKOVICE – 
Dotační management – Rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích“, postupem dle čl. 3 odst. 1 
Směrnice č. I/11/2018 k zadání veřejných zakázek malého rozsahu společnosti ARTENDR s. r. o., 
Velký Osek. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. SML/2020/236 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a PKV BUILD s. r. o., IČO: 28149785, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ČELÁKOVICE – Energetický audit vybraných budov“, 
v celkové ceně dle této Smlouvy 179.865,00 Kč bez DPH (tj. 217.637,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu 
skupiny C na stavební práce s názvem „ČELÁKOVICE – Bytový dům v ulici Prokopa Holého 1442-
1443, stavební úpravy – výměna střešního pláště“. 
 
 
 
4.6.1 Bere na vědomí informaci o veřejné zakázce „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS  
v Čelákovicích“. 
 
 
 
4.6.2 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o výběru pro město nejvhodnější nabídky podané účastníkem řízení STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., IČO: 27086054, na plnění podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Nový obvodový plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, za cenu 7.976.805,52 Kč 
bez DPH (tj. 9.651.934,68 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.6.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o dílo č. objednatele SML/2020/265 
mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a STAVEBNÍ SPOLEČNOST GUTTENBERG s. r. o., 
IČO: 27086054, jako zhotovitelem, na plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nový obvodový 
plášť sportovní haly BIOS v Čelákovicích“, za cenu 7.976.805,52 Kč bez DPH (tj. 9.651.934,68 Kč 
včetně DPH). 
 
 
 
4.6.4 Ukládá starostovi města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
- oznámit rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele všem dotčeným účastníkům řízení s uvedením 
náležitostí a v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v účinném znění (dále jen „zákon“); 
- učinit následné kroky související s rozhodnutím o výběru dodavatele a uzavřením Smluv v souladu 
se zákonem; 
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- uzavřít Smlouvu s vybraným dodavatelem dle usnesení Rady města č. 5/2020/4.6.2, a to v souladu 
s návrhem Smlouvy obsažené v nabídce a schváleném usnesením Rady města č. 5/2020/4.6.3. 
 
 
 
4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Oprava elektroinstalace v Kulturním domě v Čelákovicích“. 
 
 
 
 
5.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Veřejnoprávní smlouvy a text Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby č. S-1248/SOC/2020 mezi 
Pečovatelskou službou Čelákovice, příspěvková organizace, jako příjemcem a Středočeským krajem, 
jako poskytovatelem.  
 
 
 
6.1.1 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Čelákovice, Rumunská 1477, 
příspěvková organizace, IČO 70992479. 
 
 
 
6.1.2 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní 
Dagmar Horáčkovou, bytem Čelákovice, bez vyhlášení konkursu, ve funkci ředitelky Mateřské školy 
Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace, IČO 70992479, od 1. 8. 2020. 
 
 
 
6.1.3 Nevyhlašuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Jana Zacha 
Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 43751270. 
 
 
 
 
6.1.4 Potvrzuje ve smyslu § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve smyslu § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, paní 
Mgr. Viktoriji Hanžlíkovou Krafovou, bytem Čelákovice, bez vyhlášení konkursu, ve funkci ředitelky 
Základní umělecké školy Jana Zacha Čelákovice, příspěvková organizace, IČO 43751270, od 1. 8. 
2020. 
 
 
 
6.2.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající Ing. I. F., bytem Čelákovice, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/00554/2020-OŠIK/24 
ze dne 15. 1. 2020 – na náklady spojené s pořádáním výstav v roce 2020 v Galerii v Altánu ve 
Vašátkově ulici. 
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6.2.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2020/251/DI-SPR1 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a fyzickou osobou Ing. I. F., bytem Čelákovice, jako příjemcem.  
 
 
 
6.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, užití znaku města Čelákovic v roce 2020 Ing. I. F., 
Čelákovice, na plakáty, pozvánky a propagační tiskoviny. 
 
 
 
6.3.1 Rozhodla v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000,00 Kč, fyzické osobě 
nepodnikající L. K., bytem Čelákovice – Sedlčánky, na účel vyjádřený v žádosti čj. MUC/01116/2020-
OŠIK/36 ze dne 30. 1. 2020 – na náklady spojené s pořádáním 7. ročníku Jarní sousedské zábavy. 
 
 
 
6.3.2 Schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, text a uzavření Veřejnoprávní smlouvy SML/2020/252/DI-SPR2 mezi městem 
Čelákovice, jako poskytovatelem a L. K., Čelákovice – Sedlčánky, jako příjemcem.  
 
 
 
6.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text Smlouvy o vytvoření 
a dalším šíření díla č.: SML/2020/261 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a Mgr. K. H., 
Čelákovice, jako autorem. 
 
  
 
8.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu  
o velikosti 1+0 o celkové započitatelné ploše 23,70 m², č. p. 26, ulice Kostelní, Čelákovice, s panem  
J. V. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné bude činit 28,96 Kč za m² za 
měsíc.  
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem bytu  
Průběžná 606, Milovice, kterým dojde ke změně nájemce, a to na J. Š. a N. Š. Ostatní ustanovení 
Nájemní smlouvy zůstávají beze změny.   
 
 
 
 
8.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 501/42 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, stávajícímu 
nájemci bytu za 1.773.000,00 Kč.  
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8.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky  
č. 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, stávajícímu 
nájemci bytu za 1.798.000,00 Kč.  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 18. 2. 2020 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřila: Nikola Ottl 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


