
Zastupitelstvo města č. 11/2020 

 

 
 

 

ZÁPIS č. 11  
 

ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic  
konaného dne 26. 2. 2020 od 19.00 hodin 

 
 
Přítomni:    15 členů ZM, dle prezenční listiny 
 
Omluveni:   Aleš Kužílek, Nikola Ottl, Ing. Markéta Resiegelová, Mgr. Marek Skalický, Jana Vondráčková, 
 PhDr. Zdeňka Tichá 

 
Nepřítomen:  
 
Zasedání se uskutečnilo od 19.04 hod. ve velké obřadní místnosti MěÚ Čelákovice. 

 
Starosta města přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně 
ohlášeno a svoláno, a že přítomno je 16 zastupitelů, tedy že zastupitelstvo je schopno se usnášet.  
 
 
Určení ověřovatelů zápisu 
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu Ing. arch. Marka Tichého a Milenu Přívozníkovou. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.1 ZM určuje ověřovatele zápisu Milenu Přívozníkovou a Ing. arch. Marka Tichého. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Ing. arch. Tichý, pí Přívozníková – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Určení návrhové komise 
Starosta navrhl návrhovou komisi ve složení: PhDr. Zdeňka Tichá, Ing. Markéta Reisiegelová  
a Ing. Miroslav Opa, Ph.D. Z důvodu nepřítomnosti a řádně omluvené PhDr. Zdeňky Tiché a Ing. Markéty 
Reisiegelové navrhl starosta Pavla Jindřicha a Petra Kabáta. 
Jiný návrh nebyl podán. 
 
Návrh usnesení:  
1.2 ZM určuje návrhovou komisi ve složení: Pavel Jindřich, Petr Kabát, a Ing. Miroslav Opa, Ph.D. 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se – p. Jindřich, p. Kabát, Ing. Opa, Ph.D. – 3  
Návrh byl přijat – viz usnesení.   
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu a plnění usnesení 
2. Finanční záležitosti 
 2.1 Posouzení zásad pro poskytování dotací MV ČR 
 2.2 Dotace 2020 
 2.3 Úprava rozpočtu 
3. Majetkoprávní záležitosti 

3.1 Prodej části p. č. 512, Sedlčánky 
3.2 Prodej části p. č. 832/1, Sedlčánky 
3.3 Vydržení pozemku, Čelákovice 
3.4 Prodej bytů v Milovicích 
3.5 Prodej st. p. č. 4206, Čelákovice 
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4. Schválení žádosti o dotaci – tvrz 
5. Doplnění obsahu změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice  

o lokality Z5-2 – Dělnické domky 
6. Volba přísedících u soudu 
7. Smlouva o spolupráci 
8. Osadní výbor Sedlčánky 
9. Různé 

 
Starosta – požádal o zařazení bodu č. 3.6 Odkoupení vodovodního řadu ve vlastnictví ČR na program 
dnešního zasedání ZM. Dále požádal o projednání žádosti nájemníka bytu Armádní 501, Milovice o udělení 
výjimky v rámci bodu 3.4 Prodej bytů v Milovicích. 
 
Návrh usnesení: 
1.3 ZM schvaluje zařazení bodu č. 3.6 Odkoupení vodovodního řadu ve vlastnictví ČR na program 
dnešního zasedání ZM. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
 
Starosta – z důvodu přítomnosti pana Davida Schelefa, jednatele společnosti CHANA s. r. o., která má 
zájem odkoupit byty v Milovicích, a jeho nutnosti odjezdu na letiště, požádal o projednání bodu 3.4 Prodej 
bytů v Milovicích přednostně. 
 
Návrh usnesení: 
1.4 ZM schvaluje program dnešního zasedání ZM ve znění schválené úpravy.  
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.4 Prodej bytů v Milovicích 
Usnesením ZM 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 návrh na schválení prodeje volných bytových 
jednotek v Milovicích třetí osobě. Záměr města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byl 
projednán a schválen Radou města a zveřejněn v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

p. č.  dům byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

podíl v 
% 

cena dle 
znaleckého 
posudku v Kč 

minimální 
kupní cena  1. nabídka v Kč 2. nabídka v Kč 

1. 501 3 1+2 6032 250087 2,41% 1 678 000 1 845 800 1 850 800   

2. 501 8 1+1 3462 250087 1,38% 1 014 000 1 115 400 1 120 400   

3. 501 17 1+1 3462 250087 1,38% 1 014 000 1 115 400 1 131 100 1 120 400 

4. 501 18 1+2 6004 250087 2,40% 1 758 000 1 933 800 1 938 800   

5. 501 22 1+3 5970 250087 2,39% 1 749 000 1 923 900 1 928 900   

6. 501 25 1+2 5936 250087 2,37% 1 652 000 1 817 200 1 822 200   

7. 501 28 1+2 5643 250087 2,26% 1 653 000 1 818 300 1 823 300   

8. 501 29 1+1 3536 250087 1,41% 1 036 000 1 139 600 1 144 600   

9. 501 31 1+2 5643 250087 2,26% 1 653 000 1 818 300 1 823 300   

10. 501 32 1+1 3536 250087 1,41% 1 036 000 1 139 600 1 144 600   

11. 501 36 1+3 6052 250087 2,42% 1 773 000 1 950 300 1 955 300   

12. 501 37 1+2 5643 250087 2,26% 1 653 000 1 818 300 1 823 300   

13. 501 40 1+2 5643 250087 2,26% 1 653 000 1 818 300 1 823 300   

14. 501 44 1+1 3536 250087 1,41% 1 036 000 1 139 600 1 390 000   

15. 501 46 1+2 5643 250087 2,26% 1 653 000 1 818 300 1 823 300   
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16. 501 47 1+1 3536 250087 1,41% 1 036 000 1 139 600 1 144 600   

17. 501 48 1+3 6052 250087 2,42% 1 773 000 1 950 300 1 955 300   

celkem        85329   34,12% 24 820 000 27 302 000 27 643 100   

            
18. 502 6 1+2 5986 249378 2,40% 1 753 000 1 928 300 1 933 300   

19. 502 12 1+2 5986 249378 2,40% 1 753 000 1 928 300 1 933 300   

20. 502 14 1+1 3493 249378 1,40% 1 023 000 1 125 300 1 130 300   

21. 502 17 1+1 3493 249378 1,40% 1 023 000 1 125 300 1 130 300   

22. 502 25 1+2 5881 249378 2,36% 1 636 000 1 799 600 1 804 600   

23. 502 31 1+2 5556 249378 2,23% 1 627 000 1 789 700 1 794 700   

24. 502 40 1+2 5556 249378 2,23% 1 627 000 1 789 700 1 794 700   

25. 502 43 1+2 5556 249378 2,23% 1 627 000 1 789 700 1 794 700   

celkem       41507   16,64% 12 069 000 13 275 900 13 315 900   

            
26. 606 13 1+3 6457 280153 2,30% 1 774 000 1 951 400 1 956 400   

           

27. 606 16 1+3 6457 280153 2,30% 1 774 000 1 951 400 1 956 400   

28. 606 17 1+2 4717 280153 1,68% 1 296 000 1 425 600 1 430 600   

29. 606 21 1+2 6076 280153 2,17% 1 669 000 1 835 900 1 840 900   

30. 606 25 1+2 5979 280153 2,13% 1 560 000 1 716 000 1 721 000   

31. 606 29 1+2 4717 280153 1,68% 1 296 000 1 425 600 1 430 600   

32. 606 30 1+3 6457 280153 2,30% 1 774 000 1 951 400 1 956 400   

33. 606 37 1+2 6076 280153 2,17% 1 669 000 1 835 900 1 840 900   

34. 606 39 1+3 6457 280153 2,30% 1 774 000 1 951 400 1 956 400   

35. 606 40 1+2 6076 280153 2,17% 1 669 000 1 835 900 1 840 900   

36. 606 41 1+2 4717 280153 1,68% 1 296 000 1 425 600 1 430 600   

37. 606 42 1+3 6457 280153 2,30% 1 774 000 1 951 400 1 956 400   

38. 606 44 1+2 4717 280153 1,68% 1 296 000 1 425 600 1 430 600   

39. 606 47 1+2 4717 280153 1,68% 1 296 000 1 425 600 1 430 600   

celkem        80077   28,58% 21 917 000 24 108 700 24 178 700   

           
součet             58 806 000 64 686 600 65 137 700   

 
 
Starosta – informoval, že rada města chválila záměry na prodej prázdných bytových jednotek v Milovicích, 
s tím, že tyto prázdné bytové jednotky byly několikrát záměrovány. Na základě změny, která proběhla na 
zasedání zastupitelstva v prosinci 2019, kdy byl umožněn prodej bytových jednotek i právnickým osobám, 
byla doručena nabídka společnosti CHANA s. r. o. Zastupitelstvu jsou předloženy kupní smlouvy na 39 
bytových jednotek. U bytové jednotky č. 17 byly doručeny dvě nabídky, u ostatních bytů byla doručena 
pouze jedna nabídka. 
Požádal pana Davida Schelefa, jednatele společnosti CHANA s. r. o., o představení prezentace a jaké 
záměry s byty v Milovicích má. 
P. D. Schelef, jednatel společnosti CHANA s. r. o. – představil společnost CHANA s. r. o. a její působení v 
České republice. Záměrem společnosti je akvizice portfolia do rozsahu 300 – 500 bytů a najít dobré 
nájemníky. 
Starosta – požádal o ujištění, že společnost nemá v plánu v zakoupených bytech zřídit ubytovnu, ale, že 
bude řádně pronajímat nájemníkům – rodinám atd. 
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P. D. Schelef, jednatel společnosti CHANA s. r. o. – zaznělo v prezentaci, že toto nejsou jejich aktivity, 
zájmem je do bytů investovat a renovovat je a následně pronajmout byty lidem, kteří budou platit nájem. 
Tím by měla být přivedena odpovídající klientela. 
Starosta – poprosil o veřejný slib, protože některé byty jsou prodány stávajícím nájemníkům, že v rámci 
společenství vlastníků jednotek, bude udržena přátelská atmosféra a spolupráce. 
P. D. Schelef, jednatel společnosti CHANA s. r. o. – absolutně ano, zájem o spokojenost je i z naší strany. 
Ing. Studnička, PhD. – požádal, jakou má motivaci získat byty v Milovicích a zda nevidí problém v tom, že 
kupuje jednotlivé byty, nikoliv celé bytové domy. 
P. D. Schelef, jednatel společnosti CHANA s. r. o. – byl udělán průzkum o Milovicích. Město roste a zajímá 
mladé lidi, a to byl jeden z důvodu investice v této lokalitě. Bohužel není možnost koupit celý dům. 
Pí Volfová – jaký byl dojem z Milovic a jaký je časový horizont byty pronajímat? 
P. D. Schelef, jednatel společnosti CHANA s. r. o. – jakmile budu majitelem bytů a budu moci zahájit 
rekonstrukci, takže obratem, není zájem to prodlužovat. Byty odpovídají představám. Byl zpracován 
podrobný rozbor, jak město funguje a jakou má budoucnost 
 
Návrhy usnesení: 
3.4.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/3 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  
st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.850.800,00 Kč.  
 
3.4.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č.501/8 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 parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.120.400,00 Kč.    
 
3.4.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, do vlastnictví Ing. M. D. a P. D., bytem 250 92 Šestajovice, za kupní cenu 
ve výši 1.131.100,00 Kč.   
Pokud žadatelé o odkup bytu, Ing. M. D. a P. D., od uvažovaného záměru na odkup bytu č. 501/17 odstoupí, 
Zastupitelstvo města Čelákovice schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, prodej bytové jednotky 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 st. 1181, zapsaného na LV 3521, dalšímu zájemci, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se 
sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.120.400,00 Kč. 
 
3.4.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.938.800,00 Kč.    
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3.4.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.928.900,00 Kč.    
 
3.4.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/25 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.822.200,00 Kč.    
 
3.4.7 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.8 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.9 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.10 ZM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 společných částech domu a pozemku parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.11 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/36 v bytovém domě č. 501 
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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 parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.955.300,00 Kč.    
 
3.4.12 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.13 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.823.300,00 Kč.    
 
3.4.14 ZM schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/44 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 parcelní číslo  
st. 1181, zapsaného na LV 3521, panu Z. Š. a paní D. Š., bytem Čelákovice, za kupní cenu ve výši 
1.390.000,00 Kč.    
 
3.4.15 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.823.300,00 Kč.    
  
3.4.16 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3521, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.144.600,00 Kč.    
 
3.4.17 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1181, zapsaného na LV 3520, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.955.300,00 Kč.    
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3.4.18 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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  
st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.933.300,00 Kč.    
 
3.4.19 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.933.300,00 Kč.    
 
3.4.20 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.130.300,00 Kč.    
 
3.4.21 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.130.300,00 Kč.    
 
3.4.22 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.804.600,00 Kč.    
 
3.4.23 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/31 v bytovém domě  
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.794.700,00 Kč.    
 
3.4.24 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/40 v bytovém domě  
č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, 
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včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.794.700,00 Kč.    
 
3.4.25 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.794.700,00 Kč.    
 
3.4.26 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/13 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.27 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/16 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.28 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/17 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.29 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/21 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.840.900,00 Kč.    
 
3.4.30 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/25 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.721.000,00 Kč.    
 
3.4.31 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
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města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/29 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.32 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/30 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.33 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/37 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.840.900,00 Kč.    
 
3.4.34 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/39 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč.    
 
3.4.35 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/40 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.840.900,00 Kč.    
 
3.4.36 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/41 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 společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.430.600,00 Kč.    
 
3.4.37 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/42 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.956.400,00 Kč.    
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3.4.38 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví 
města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž 
způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/44 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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se sídlem Poděbradská 
88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.430.600,00 Kč.    
  
3.4.39 ZM Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606  
a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/47 
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 st. 436, zapsaného na LV 2537, společnosti CHANA s. r. o., IČO 270 85 066, se 
sídlem Poděbradská 88/55, Hloubětín, 198 00 Praha 9, za kupní cenu ve výši 1.430.600,00 Kč.    
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
Starosta – dnes 26. 2. 2020 byla nájemcem doručena žádost o výjimku při koupit bytu č. 19, Armádní 501, 
Milovice. Nájemníkovi by vyhovovala koupě bytu na právnickou osobu. Prozatím je v pravidlech uvedeno, 
že obsazené byty mohou koupit pouze fyzické osoby. 
Starosta předložil návrh usnesení – ZM schvaluje výjimku z Pravidel postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice na byt č. 19, Armádní 501, Milovice s tím, že tento byt je možno 
zakoupit právnickou osobou, jejímž majitelem je nájemník města Čelákovice. 
Ing. arch. Tichý – požádal o ujasnění, zda je to tak, jak píše. 
Starosta – tuto skutečnost jsem prověřoval a je to v pořádku. 
 
Návrh usnesení: 
3.4.40 ZM schvaluje výjimku z Pravidel postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci 
Milovice na byt č. 19, Armádní 501, Milovice s tím, že tento byt je možno zakoupit právnickou osobou, 
jejímž majitelem je nájemník města Čelákovice. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení. 
 
Starosta – konstatoval, že rada města prozatím vyhověla všem výjimkám, kdy naši nájemníci například 
žádali, aby k nájemní smlouvě mohli vstoupit rodinní příslušníci, tak aby měli šanci byt odkoupit. 
 
 
Kontrola zápisu a plnění usnesení 
 
Plnění usnesení  
Tajemník předložil plnění usnesení. 
 
Návrh usnesení:  
1.5 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem MěÚ. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Kontrola zápisu 
Starosta vyzval členy ZM, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání ZM č. 10 ze dne 
11. 12. 2019. 
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Návrh usnesení: 
1.6 ZM schvaluje zápis ze zasedání ZM č. 10 ze dne 11. 12. 2019. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2. FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
2.1 Posouzení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic I/7/2019 Odborem veřejné 
správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky 
Na základě podnětu občana provedl Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České 
republiky (dále ve zkratce MV ČR) posouzení Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovic 
I/7/2019 (dále jen „Zásad“) a šetření ve věci neposkytnutí dotace žadateli s odkazem na čl. 3 odst. 3.13 
citovaných Zásad. Dne 10. 12. 2019 bylo město Čelákovice vyzváno k zaslání svého vyjádření 
a příslušných dokumentů.      
(Cit. čl. 3 odst. 3.13: Stejně tak nevyhoví poskytovatel žádosti, pokud jsou vedeny soudní spory mezi 
poskytovatelem nebo jím zřízenými organizacemi a žadatelem.) 
Z přiložené anonymizované verze Posouzení Zásad je zřejmé, že Odbor správy, dozoru a kontroly MV ČR 
požádal o stanovisko Ministerstvo financí (dále ve zkratce MF ČR) a Ministerstvo spravedlnosti.  
MV ČR se v dané věci přiklání k právnímu názoru MF ČR, jakožto gestora zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které nepovažuje podmínku uvedenou v čl. 
3 odst. 3.13 posuzovaných Zásad za diskriminační. MV ČR uzavírá tímto své šetření a nevyužívá 
dozorových pravomocí dle § 124 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. M. L. I. – domnívá se, že žádný takovýto případ se na zasedání neprojednával. Podstata celého 
problému, který zde vznikl, je úplně jinde. Podmínka se do pravidel zapracovala čistě účelově, protože 
hrozil soudní spor s TJ Spartak a podmínka byla aplikována jenom v minulém roce, s tím, že dotace byla 
nakonec vyplacena úplně v rozporu s jakýmkoliv zaběhnutým systémem schvalování. Pracovní skupina 
druhou žádost neprojednávala, částka, která se přidělila, neodpovídala žádným vzorečkům, tabulkám. Byl 
to celoroční příspěvek na tři měsíce, což znamená, že zbylé měsíce TJ Spartak zavřel Sokolovnu a nedělal 
žádné aktivity. 
Ing. Studnička, PhD. – nesouhlasí s některými informacemi, které byly řečeny. Podmínka nevedení 
soudních sporů nebyla účelová v loňském roce, ta byla v zásadách i dva roky před tím a je tam i letos, bez 
ohledu na to, zda se někdo s městem soudí nebo město s někým. Udání bylo předloženo na zasedání ZM 
proto, že se týká rozhodování o dotacích a aby zastupitelé měli jistotu a věděli jaký je výstup. V loňských 
zásadách nebyla žádná kritéria závazná, podle kterých se rozhodovalo o poskytnutí dotací. Rozhodnutí  
o poskytnutí dotace TJ Spartak bylo plně v souladu se zákonem i s vnitřním řídícím dokumentem, který 
samospráva města schválila. Činnost pracovní skupiny je doporučující, ta se zabývá žádostmi o dotaci, 
které jsou projednávány na základě výzvy k podávání žádostí o dotace na celoroční činnosti. Jinými 
dotacemi se nezabývá. Rada města, respektive zastupitelstvo města, v průběhu kalendářního roku 
schvaluje řadu žádostí o poskytnutí individuálních dotací bez ohledu na pracovní skupinu. V loňském roce 
pracovní skupina doporučila vyřadit žádost o dotaci TJ Spartak Čelákovice z řádného dotačního řízení, 
protože nebyla v souladu se Zásadami pro poskytování dotací. To znamená, že zastupitelstvo města také 
respektovalo doporučení této pracovní skupiny. Projednávání opakované žádosti pracovní skupině 
nepřísluší. Opakovaná žádost byla v souladu se zásadami, protože soudní spor byl definitivně ukončen. 
Bylo postupováno tak, jak nám zásady a zákon umožňují a zároveň jsme tuto záležitost průběžně 
komunikovali s Ministerstvem financí. Jestli TJ Spartak nevykazoval činnost, je úplně nová informace. 
V letošní žádosti o poskytnutí dotace je ve zprávě o činnosti na účel, pro který byla dotace použita, uvedeno 
tolik aktivit, že buď je tato zpráva zfalšována, nebo jí podal někdo, kdo se neztotožňuje s Vaším názorem. 
P. M. L. I. – pokud si občan vyžádá vyjádření ministerstva týkající se samosprávy, tak se tomu neříká udání. 
Je to urážka občana, který je aktivní, zajímá se a chce věcem rozumět. Neřekl jsem, že se pracovní skupina 
nezabývala první žádostí. Tvrdil jsem, že při té skutečné žádosti, neproběhlo řádné projednání pracovní 
skupiny, kde bylo při schvalování tvrzeno, že jsou přesně dány formulky a vzorečky, kterými se pracovní 
skupina řídí. K částce, která byla navržena a která se schválila, žádná pracovní skupina nedošla. Co se 
týká celoroční činnosti, tak jste řekl, že se krátí dotace na tři nebo čtyři měsíce činnosti. To, že TJ Spartak 
vykonával činnost celoročně, je všem jasné. Toto je absurdní, je to šikana TJ Spartak a lidí, kteří vykonávají 
něco pro vaše děti a pro děti občanů ze strany města. 
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Ing. Studnička, PhD. – pracovní skupina zasedá pouze na žádosti, které reagují na výzvu. Opakovaná 
žádost nebyla reakcí na výzvu. Neprojednává to pracovní skupina, platí to několik let zpátky. Odbor veřejné 
správy dozoru a kontroly má metodickou náplň, nikdo jí nezpochybnil, je to jejich kompetence ze zákona, 
proto je to zde dáno na vědomí. 
Starosta – je správné, že je zde vyjádření Ministerstva vnitra předloženo. Udání to bylo. Sokolovna 
v žádném případě uzavřena nebyla. ZŠ Kamenka chodí celý rok na výuku tělesné výchovy do Sokolovny, 
platí nemalé nájemné a normálně pro ně fungovala.  
P. M. L. I. – to, že byla Sokolovna uzavřena, je to, co vyplynulo z toho, co bylo dáno TJ Spartak, tj. peníze 
na čtyři měsíce. Byla schválena dotace na celoroční činnost a bylo argumentováno krácením dotace, že to 
je jenom na čtyři měsíce. Tato analogie s dalšími osmi měsíci, že se nic nedělo a nebyly žádné aktivity, je 
jenom čistě v souvislosti s tím, co se zde schvalovalo a jakým způsobem bylo přistoupeno k podpoře TJ 
Spartak, jako největší organizaci. Nemůžete udávat někde, kde se jenom dotazujete. 
Starosta – ZŠ Kamenka řádně chodí celý školní rok, téměř každý školní den do Sokolovny. Zítra se oficiálně 
dotáži pana ředitele školy, zdali do Sokolovny chodili na výuku řádné tělesné výchovy. 
Ing. arch. Tichý – domnívá se, že podmínka v dotačních pravidlech potrestala děti, které navštěvují TJ 
Spartak a o které se TJ Spartak stará. Toto je to nejpodstatnější, co bychom na rozdělení dotací měli 
sledovat. Apeluje na to, zamyslet se nad tím, jak zařídit to, že vede město spor s nějakou právnickou 
organizací a že se to propisuje do vzájemného fungování, je do určité míry v pořádku. Toto je pravomoc 
města. Situace je složitější v tom, že prostřednictvím sporu nedostanou peníze děti. Navrhl, že pokud by 
se situace opakovala, lze zařídit dohled nad přerozdělením financí, aby TJ Spartak peníze dětem dal a aby 
peníze nebyly zpronevěřeny jiným způsobem. 
Ing. Studnička, PhD. – s tímto názorem se ztotožňujeme. Podmínka je v zásadách nedále, nebyla účelová 
pro jeden soudní spor. Dodal, že na zasedání zastupitelstva před rokem, zde měl stanovisko Ministerstva 
financí z 12. 2. 2019, ve kterém byly de facto totožné informace jako od Ministerstva vnitra. Měli jsme 
nějakou právní jistotu, že to není diskriminační. 
Ing. Opa, Ph.D. – na samém začátku, kdy tato podmínka vstoupila do zásad, tak její platnost, byla o rok 
odložena, abychom byli předvídatelní. Lidé kolem TJ Spartak argumentovali tím, že jsou na tom biti děti a 
nás brali do značné míry jako rukojmí. Žádné ze soutěžních družstev TJ Spartak nemuselo žádnou ze 
soutěží opustit, protože by ji nemělo, jak ufinancovat. TJ Spartak nezvedl příspěvky, které požadují po 
svých dětech a za členství. Říkat, že peníze se nedostaly dětem a že družstva a sportovci na tom byli biti, 
to pravda úplně není. Děti tím biti nebyly a spor nevyvolalo město Čelákovice. 
 
Návrh usnesení:  
2.1 ZM bere na vědomí výsledky šetření ve věci Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovice 
I/7/2019 a jejich posouzení Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky 
ze dne 13. 1. 2020.     
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač – 1 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.2 Dotace z rozpočtu města Čelákovice pro rok 2020 
Dne 26. 11. 2019 schválila Rada města usnesením č. 30/2019/6.2 text a zveřejnění Výzvy k podávání 
žádostí o dotaci z rozpočtu města Čelákovic pro rok 2020. Výzva byla zveřejněna dne 3. 12. 2019 na úřední 
desce a webových stránkách města, rovněž v prosincovém čísle Zpravodaje města Čelákovice. 
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Čelákovice I/7/2019 a základní právní norma pro dotační 
politiku samosprávných územních celků, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vymezují podmínky pro poskytování dotací a postup dotačního 
řízení v roce 2020 obdobně jako v předchozích letech. Dotace v roce 2020 budou poskytovány na účel 
určený žadatelem v žádosti s definicí „individuální dotace“.  
Ke dni zasedání pracovní skupiny pro posuzování žádostí o dotaci a dělení dotací, dne 28. 1. 2020, bylo 
podáno na Městský úřad Čelákovice 29 žádostí o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města.  
Dotace do výše 50 tis. Kč projednala a schválila Rada města Čelákovic na své schůzi dne 4. 2. 2020. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
P. Jindřich – oznámil střet zájmů, je členem Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace 
Čelákovice. 
P. Kabát – oznámil střet zájmů, je členem Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Čelákovice. 
Ing. Bajer – oznámil střet zájmů, je členem spolku Orka Florbal, z. s. 
Pí Volfová – oznámila střet zájmů, je členkou Náboženské obce Církve československé husitské. 
Mgr. Chourová – oznámila střet zájmů, je členkou spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
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Pí Přívozníková – oznámila střet zájmů, je členkou SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. 
P. Spilka – oznámil střet zájmů, je členem spolku TJ Spartak Čelákovice, z. s. 
P. Hanzl – oznámil střet zájmů, je členem SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice. 
 
Návrhy usnesení:  
2.2.1 ZM rozhodlo v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, o poskytnutí individuální dotace, na účel vyjádřený v žádosti, žadatelům: 
 
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Čelákovice, IČ 437 50 451, se sídlem Na Nábřeží 1676,  
250 88 Čelákovice, ve výši 99.000,00 Kč na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou  
a pořízením majetku; 
 
Český svaz chovatelů, z. s., Základní organizace Čelákovice, IČ 683 79 498, se sídlem U Kapličky 1632, 
250 88 Čelákovice, ve výši 56.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou  
a pořízením majetku; 
 
Junák – český skaut, středisko Čelákovice, z. s., IČ 437 51 253, se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Klub přátel Jana Zacha, z. s., IČ 266 41 496, se sídlem Vašátkova 343/4 250 88 Čelákovice, ve výši  
44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Mateřské centrum Čelákovice, z. s., IČ 683 78 874, se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, ve 
výši 77.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
Opři se, z. s., IČ 227 59 280, se sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, ve výši  
82.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku nazvané Expedice za hranice dětského 
domova 2020; 
 
Rodinné centrum ROUTA, z. s., IČ 227 34 155, se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, ve výši 
99.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Čelákovice, IČ 437 51 768, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 
Čelákovice, ve výši 97.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Spolek houbařů Čelákovice, IČ 017 82 282, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, ve výši  
79.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Spolek míčových kouzelníků, IČ 012 50 086, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, ve výši  
36.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku – zejména na pořádání kulturních  
a sportovních akcí; 
 
Spolek včelařů Čelákovice, IČ 018 10 545, se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, ve výši  
66.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, IČ 710 12 109, se sídlem Rumunská 
1461, 250 88 Čelákovice, ve výši 44.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
Náboženská obec Církve československé husitské, IČ 265 21 083, se sídlem Husova 1060, 250 88 
Čelákovice, ve výši 33.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností; 
 
Sbor církve bratrské v Čelákovicích, IČ 736 34 735, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, ve výši 
62.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností a pořízením majetku; 
 
Basketbal Čelákovice, spolek, IČ 228 94 756, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, ve výši 
146.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
1. Čelákovický klub vodních sportů, z. s., IČ 147 98 018, se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, 
ve výši 119.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
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Kulturistický spolek Čelákovice, IČ 061 61 405, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, ve výši 
39.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Orka Florbal, z. s., IČ 684 03 402, se sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, ve výši 306.000,00 Kč, 
na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Patriot Čelákovice, spolek, IČ 063 14 503, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, ve výši 
208.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SPORTICUS orienteering, z. s., IČ 055 29 964, se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, ve výši 
54.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní akademie z. s., IČ 226 94 013, se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, ve výši  
116.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub karate Dragon Čelákovice, z. s., IČ 023 81 630, se sídlem Volmanova 1744, 250 88 
Čelákovice, ve výši 296.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku; 
 
SK OCR Čelákovice, z. s., IČ 056 11 776, se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, ve výši 
98.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a pořízením majetku; 
 
Sportovní klub UNION Čelákovice, z. s., IČ 437 50 877, se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, ve výši 
240.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Tenisový klub Čelákovice, spolek, IČ 186 22 879, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, ve výši 
211.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku a údržbou majetku; 
 
TJ Spartak Čelákovice, z. s., IČ 437 50 567, se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, ve výši 
704.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku; 
 
Volejbalový sportovní club Čelákovice, z. s., IČ 165 56 704, Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, ve výši 
215.000,00 Kč, na náklady spojené s celoroční činností spolku, údržbou a pořízením majetku. 
 
2.2.2 ZM schvaluje v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy a text veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Čelákovic: 
 
SML/2020/193/DI-ZSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Český rybářský svaz, 
z. s., místní organizace Čelákovice, se sídlem Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/194/DI-ZSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Českým svazem chovatelů, z. 
s., Základní organizace Čelákovice, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/196/DI-ZSC4 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Junák – český skaut, 
středisko Čelákovice, z. s., se sídlem Polská 383, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/197/DI-ZSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Klub přátel Jana 
Zacha, z. s., se sídlem Vašátkova 343/4, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/198/DI-ZSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Mateřské centrum 
Čelákovice, z. s., se sídlem Stankovského 1650, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/199/DI-ZSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Opři se, z. s., se 
sídlem Boženy Koutníkové 2022, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/200/DI-ZSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Rodinné centrum 
Routa, z. s., se sídlem Sokolovská 2078, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2020/201/DI-ZSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Čelákovice, se sídlem Prokopa Holého 1664, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/202/DI-ZSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem houbařů 
Čelákovice, se sídlem Kostelní 43/6, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/203/DI-ZSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem míčových 
kouzelníků, se sídlem Rumunská 1459/36, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/204/DI-ZSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Spolkem včelařů Čelákovice, 
se sídlem Kostelní 43, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/205/DI-ZSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Čelákovice, se sídlem Rumunská 1461, 250 88 Čelákovice, jako 
příjemcem; 
 
SML/2020/206/DI-CP1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Náboženskou obcí Církve 
československé husitské, se sídlem Husova 1060, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/207/DI-CP2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a Sborem církve bratrské 
v Čelákovicích, se sídlem Vašátkova 288, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/208/DI-SSC1 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Basketbal 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1632, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/209/DI-SSC2 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem 1. Čelákovický klub 
vodních sportů, z. s., se sídlem V Nedaninách 232, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/210/DI-SSC3 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Kulturistický spolek 
Čelákovice, se sídlem Volmanova 1999, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/212/DI-SSC5 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Orka Florbal, z. s., se 
sídlem V Prokopě 1347, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/213/DI-SSC6 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Patriot Čelákovice, 
spolek, se sídlem Jana Kamaráda 1995, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/214/DI-SSC7 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SPORTICUS 
orienteering, z. s., se sídlem Stankovského 633, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/215/DI-SSC8 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní akademie 
z. s., se sídlem nám. 5. května 2, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/216/DI-SSC9 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub karate 
Dragon Čelákovice, z. s., se sídlem Volmanova 1744, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/217/DI-SSC10 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem SK OCR Čelákovice, 
z. s., se sídlem K Bílému vrchu 1799, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/218/DI-SSC11 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Sportovní klub 
UNION Čelákovice, z. s., se sídlem 28. října 961, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/219/DI-SSC12 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Tenisový klub 
Čelákovice, spolek, se sídlem U Kapličky 1705, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
 
SML/2020/220/DI-SSC13 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem TJ Spartak 
Čelákovice, z. s., se sídlem Masarykova 585, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem; 
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SML/2020/221/DI-SSC14 – mezi městem Čelákovice, jako poskytovatelem a spolkem Volejbalový 
sportovní club Čelákovice, z. s., Na Nábřeží 1676, 250 88 Čelákovice, jako příjemcem. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
2.3 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – změna č. 1 
Příjmy rozpočtu 
Poplatek z pobytu (1342) – nová položka pro nový místní poplatek od 1. 1. 2020, nahrazuje poplatek 
z ubytovací kapacity, předpokládaný výnos 30 tis. Kč za rok.  
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) – zrušen k 31. 12. 2019, plánovaná hodnota pol. se upravuje  
na 0 Kč.  
Zrušené místní poplatky (1349) – souvisí se zrušeným místním poplatkem z ubytovací kapacity, plánovaná 
hodnota pol. se upravuje na výši 26 tis. Kč, to je předpokládaná hodnota zrušeného poplatku z ubytovací 
kapacity, která bude za rok 2019 uhrazena počátkem roku 2020. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 1.177 tis. Kč – jedná 
se o úpravu nájemného z VaK na rok 2020, celková hodnota 26.983 tis. Kč. 
Základní umělecká škola (3231) – plánovaná hodnota par. se upravuje na 182 tis. Kč, pojistné za 
poškozenou dlažbu nádvoří ZUŠ.  
Bytové hospodářství (3612) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 30.000 tis. Kč – jedná se o příjmy 
z prodeje bytů v Milovicích. 
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci SDV (4112) – hodnota pol. se snižuje o 326 tis. Kč, 
jedná se dotaci „na správu“, jejíž hodnota je známá většinou v počátku roku, proto dochází k úpravě.  
V rozpočtu byla uvedena hodnota roku 2019. 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se navyšuje o 968,067 tis. Kč 
– navýšení dotace na dostavbu ZŠ Kostelní.   
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (8115) – navýšení plánované hodnoty pol. o 57.750,12594 
tis. Kč na konečnou hodnotu k 31. 12. 2019 177.750,12594 tis. Kč. 
 
Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se zvyšuje o 600 tis. Kč, které jsou určené na projektovou dokumentaci nové 
komunikace a odvodnění ulic Bratří Čapků a S. K. Neumana.   
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) – hodnota par. se se zvyšuje celkem o 4.635 tis. Kč, 
z toho je 45 tis. Kč na elektrickou energii cyklověže a 4.590 tis. Kč je navýšení v kapitálových – investičních 
výdajích, jedná se o akce chodník Vašátkova ul., Rybníčky, lávky přes čelákovický potok (výdaje roku 2020) 
a další – viz příloha č. 2. 
Pitná voda (2310) – hodnota par. se zvyšuje celkem o 3.142 tis. Kč. V rámci vodního hospodářství došlo 
k úpravě hodnot rezervy na par. 2310 a 2321, aby jejich hodnota odpovídala poměru hodnot nájemného 
vodného a stočného. Tyto hodnoty jsou pak sníženy o hodnotu, kterou je možné použít na obnovu 
vodovodů a kanalizací. Proto jsou provozní výdaje sníženy o 12.685 tis. Kč. Kapitálové výdaje jsou 
navýšeny o 15.827 tis. Kč.  Kapitálové výdaje obsahují výdaje na vodovody V Záluží (8,7 mil. Kč), Jiřině 
(3,1 mil. Kč), ul. Sukova, Dukelská, Jiřinská (9 mil. Kč), vodovody v ulicích V Prokopě, Rybářská, V. Kálika 
(6,2 mil Kč), obnova šoupat (6 mil. Kč) a PD vodovodu v dělnických domcích. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) – hodnota par. se zvyšuje o 38.795 tis. Kč. Dochází ke zvýšení 
provozních výdajů (převážně rezervy) o 9.896 tis. Kč. Kapitálové výdaje se zvyšují o 28.899 tis. Kč. Jsou 
v nich obsaženy výdaje na kanalizaci V Záluží (53 mil. Kč), V Jiřině 1. a 2. etapa (57,2 mil. Kč), ulicích 
Dukelská a Sukova a na obnovu ČOV – potrubí a obnova řídicích systémů.  
Předškolní zařízení (3111) – hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč – energetický audit MŠ Rumunská.  
Základní školy (3113) – hodnota par. se zvyšuje o 29.909 tis. Kč. Z toho je 90 tis. Kč energetický audit obou 
škol, 300 tis. Kč na opravy ZŠ J. A. Komenského. Příspěvek ZŠ J. A. Komenského se zvyšuje o 53 tis. Kč 
na preventivní program. Kapitálové výdaje se zvyšují o 29.506 tis. Kč, z toho je 5.000 tis. Kč na hřiště ZŠ 
J. A. Komenského a 24.506 tis. Kč na dostavbu ZŠ Kostelní.  
Činnosti muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se zvyšuje o 265 tis. Kč, zvyšuje se příspěvek muzea na 
výstavu Příběh meče. 
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326) – hodnota par. 
se zvyšuje o 20 tis. Kč – dokumentace pro podání žádosti o dotaci. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) – hodnota par. se nemění – dochází k převedení 8.000 tis. Kč 
z provozních výdajů do kapitálových – rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě.  
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Sportovní zařízení (3412) – hodnota par. se zvyšuje o 66 tis. Kč – navýšení výdajů na opravy sauny 35 tis. 
Kč, které probíhaly ke konci v roku 2019 a energetický audit bazénu – 31 tis. Kč. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se zvyšuje 329 tis. Kč. Z toho 20 tis. Kč zvýšení 
příspěvku MDDM na preventivní program. 59 tis. Kč jsou výdaje na administraci zakázky LT Miličín  
a 250 tis. Kč na PD objektu MDDM v Kollárově ulici. 
Bytové hospodářství (3612) – hodnota par. se zvyšuje o 6.566 tis. Kč na rekonstrukci střechy domu Prokopa 
Holého 1442 – 43 a dokumentaci na dům seniorů v hodnotě 566 tis. Kč.  
Nebytové hospodářství (3613) – hodnota par. se zvyšuje o 82 tis. Kč, jedná se o klimatizační jednotka  
v č.p. 109 (47 tis. Kč) a studie proveditelnosti Komunitního centra ROUTA – 35 tis. Kč.  
Veřejné osvětlení (3631) - hodnota par. se zvyšuje o 1.790 tis. Kč – akce U Labe, Ve Vrbí, V Prokopě  
a Jiřina. 
Výstavba inženýrských sítí (3633) – hodnota par. se zvyšuje o 90 tis. Kč – plynová přípojka pro saunu. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 700 tis. Kč – hřiště pro psy.  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) – hodnota par. se zvyšuje o 1.500 tis. Kč obnova zeleně na 
„starém hřbitově“ a přilehlých lokalitách. 
Pečovatelská služba (4351) – hodnota par. se zvyšuje o 250 tis. Kč – příspěvek do fondu investic PS 
Čelákovice na nákup nového vozidla.  
Činnost místní správy (6171) – hodnota par. se zvyšuje o 150 tis. Kč na opravy ZTI.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na hodnotu 3.510,74464 tis. Kč. 
 
Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení: 
2.3 ZM schvaluje na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové opatření – změnu 
rozpočtu města Čelákovice 2020 č. 1 ve znění přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
2.3.1 Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření – dodatečná změna č. 1 
Dodatečná změna zapracovává dotace pro Pečovatelskou službu Čelákovice na základě smlouvy  
S – 1248/SOC/2020 se Středočeským krajem. 
Příjmová část rozpočtu se navyšuje na pol. 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 2.684 tis. Kč. 
Výdajová část se navyšuje na par. 4351 – pečovatelská služba o 2.684 tis. Kč. 
Rezerva rozpočtu se těmito dodatečnými změnami nemění – zůstává na hodnotě 3.510,74464 tis. Kč. 
 
Návrh usnesení: 
2.3.1 ZM schvaluje dodatečnou změnu rozpočtu města Čelákovice 2020 č. 1 ve znění přílohy č. 1 
podkladového materiálu. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
Přestávka 20:15 – 20:34 hod. 
 
 
3. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
3.1 Kupní smlouva SML/2020/171 – Prodej části parcely – p. č. 512, k. ú. Sedlčánky 
Radou města č. 26/2019 pod bodem 2.10 byla dne 15. 10. 2019 projednána žádost manželů J. na odkup 
části pozemku p. č. 512 z vlastnictví města, vše v k. ú. Sedlčánky. Na podkladě „Usnesení rady města 
Čelákovic č. 26/2019/2.10“ byl po dodání geometrického plánu na oddělení požadované části (v GP č. 655-
93/2019 vypracovaném společností AGs-plán a potvrzeném Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod 
PGP-3791/2019-209 dne 30. 10. 2019 byla dotčená část označena jako p. č. 512/2 ostatní plocha o výměře 
27 m2) zajištěn znalecký posudek o ceně nemovité věci (ZP byl vypracován paní Jarmilou Kočovou pod 
č. 123-1816.2019 dne 6. 12. 2019). 
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Záměr na prodej výše uvedeného pozemku p. č. 512/2 – ostatní plocha o výměře 27 m2, v k. ú. Sedlčánky, 
byl zveřejněn na úřední desce od 12. 12. 2019 do 31. 12. 2019. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/171 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemku p. č. 512/2 – ostatní plocha o výměře 27 m2, v k. ú. Sedlčánky, za cenu 25.640,00 Kč (cena 
pozemku dle ZP). 
 
Návrh usnesení: 
3.1 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/171 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi J., Sedlčánky, jako kupujícími pozemku p. č. 512/2 – ostatní 
plocha o výměře 27 m2, v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 25.640,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.2 Kupní smlouva SML/2020/192 – Prodej části parcely – p. č. 832/1, k.  ú. Sedlčánky 
Radou města č. 30/2019 pod bodem 2.11 byl dne 26. 11. 2019 projednán záměr na prodej části pozemku 
p. č. 832/1 v k. ú. Sedlčánky. O předmětnou část pozemku projevila zájem vlastnice sousední nemovitosti 
– Mgr. K. Č. Geometrickým plánem pro rozdělení pozemku (GP č. 716-199/2019 vypracovaný společností 
KADLEC K.K NUSLE spol. s r.o. a potvrzený Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-
3985/2019-209 dne 12. 11. 2019) byla dotčená část označena jako p. č. 832/7 ostatní plocha  
o výměře 21 m2, minimální cena pro zveřejnění záměru byla stanovena na podkladě znaleckého posudku 
+ náklady vynaložené na vypracování ZP a GP v celkové výši 16.201,00 Kč (321,00 Kč/m2 x 21 + 2.200,00 
+ 7.260,00) 
Záměr na prodej výše uvedeného pozemku p. č. 832/7 – ostatní plocha o výměře 21 m2, v k. ú. Sedlčánky, 
byl zveřejněn na úřední desce od 5. 12. 2019 do 23. 12. 2019. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/192 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemku p. č. 832/7 – ostatní plocha o výměře 21 m2, v k. ú. Sedlčánky, za cenu 16.201,00 Kč (cena 
pozemku dle ZP + vynaložené náklady). 
 
Návrh usnesení: 
3.2 ZM schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/192 mezi městem 
Čelákovice, jako prodávajícím, a Mgr. K. Č., Sedlčánky, jako kupující pozemku p. č. 832/7 – ostatní plocha 
o výměře 21 m2, v katastrálním území Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 16.201,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.3 Vydržení pozemku p. č. 1940/2, k. ú. Čelákovice, ulice Polská 
Radou města č. 15/2018/2.6.2 byl pověřen starosta města jednáním s vlastníky č. p. 1103, č. p. 1244,  
č. p. 175, č. p. 1038 a č. p. 124, ulice Polská, Čelákovice, ve věci jejich požadavku na vydržení pozemku 
p. č. 1940/2. Na podkladě Usnesení RM č. 15/2018/2.6.1 oslovilo město Čelákovice Advokátní kancelář 
Brož, Sedlatý, s.r.o., s žádostí o vypracování právního stanoviska k možnému vydržení pozemku  
p. č. 1940/2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Z obdrženého právního stanoviska z 30. 8. 2018 
nevyplývalo jednoznačné uznání nároku jednotlivých žadatelů na vydržení odpovídající části pozemku  
p. č. 1940/2. 
Neboť do současné doby nedošlo ke shodě mezi žadateli a zástupci města, vznesla zástupkyně žadatelů, 
Mgr. M. K., žádost, aby její stanovisko, s předloženými dokumenty, bylo postoupeno  
k projednání na radu města. Požadavek právní zástupkyně žadatelů byl předložen na jednání Radě města 
č. 4/2020 dne 4. 2. 2020 pod bodem 2.9. Na podkladě předchozích jednání s žadateli a jejich právní 
zástupkyní bylo, Advokátní kanceláří Brož, Sedlatý, s.r.o., k jednání na radu města doplněno další Právní 
stanovisko ze dne 28. 1. 2020.  Rada města, na podkladě předložených dokumentů, nedoporučuje 
zastupitelstvu města uznat právní nárok žadatelů na vydržení pozemku.  
 
Ing. arch. Tichý – z posudků, které jsou k dispozici v podkladových materiálech a z toho co jsem si ověřil 
sám, momentálně jako zastupitelé nejsme schopni institut vydržení nějakým způsobem vyjádřit  
a odhlasovat. První důvod je ten, že nemáme dostatek podkladových materiálu, druhým důvodem, což je 
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to nejpodstatnější, že pozemek není náš a my jsme jen správci majetku. Přimlouvá se, aby město dále 
jednalo a pozemky za rozumnou cenu, která bude podložena znaleckým posudkem, jim postoupilo. 
Starosta – tento postup je zde v bodě 3.3.2 navržen. Za město jsme deklarovali vůli, že předložíme 
zastupitelstvu, že zastupitelstvo města pověří starostu města jednáním ve věci prodeje tohoto pozemku, 
resp. rozdělení tohoto pozemku na pět dílů a následně prodej vlastníkům nemovitostí. Kdo nebude chtít 
pozemek odkoupit, nabídneme uzavření řádné nájemní smlouvy. Navrhl v bodě 3.3.1 variantu usnesení, 
že ZM neschvaluje uznání právního nároku žadatelů na vydržení pozemku a v bodě 3.3.2, že ZM pověřuje 
starostu města ve věci prodeje nebo pronájmu pozemku a projednání věci s žadateli. 
 
Návrhy usnesení: 
3.3.1 ZM neschvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uznání právního nároku žadatelů na vydržení pozemku  
p. č. 1940/2 – ostatní plocha o celkové výměře 342 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
3.3.2 ZM pověřuje starostu města ve věci prodeje nebo pronájmu pozemku p. č. 1940/2 – ostatní plocha  
o celkové výměře 342 m2, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, dalším jednáním s žadateli. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
 
 
3.5 Kupní smlouva SML/2020/ – Prodej parcely st. p. č. 4206, k.  ú. Čelákovice 
Radou města č. 4/2020 pod bodem 2.1 byla dne 4. 2. 2020 projednána žádost manželů B. na odkup 
pozemku st. p. č. 4206 z vlastnictví města, vše v k. ú. Čelákovice.  
Pro záměr prodeje výše uvedeného pozemku st. p. č. 4206 bylo zadáno vypracování znaleckého posudku 
o ceně nemovitosti (ZP č. 2-1822.2020 z 3. 1. 2020). Dle tohoto dokumentu je po zaokrouhlení cena 
stanovena ve výši 9.620,00 Kč. Připočteme-li náklady na vypracování ZP ve výši 1.500,00 Kč a budoucí 
vkladový poplatek ve výši 2.000,00 Kč je konečná cena stanovena na částku 13.120,00 Kč. 
Záměr na prodej výše uvedeného pozemku st. p. č. 4206 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, 
v k. ú. Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce od 7. 2. 2020 do 25. 2. 2020. 
Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/267 (viz příloha č. 1) na odprodej 
pozemku st. p. č. 4206 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, v k. ú. Čelákovice, za cenu  
13.120,00 Kč (cena pozemku dle ZP + náklady). 
 
Návrh usnesení:  
3.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2020/267 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a manželi B., jako kupujícími pozemku st. p. č. 4206 – zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 10 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 13.120,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
3.6 Odkoupení vodovodního řadu ve vlastnictví ČR na program dnešního zasedání ZM 
Město Čelákovice v současné době realizuje stavbu vodovodního přivaděče Čelákovice – Záluží, která 
umožní napojení místní části Záluží Cihelna a Záluží na vodovodní síť města. Trasa vodovodního přivaděče 
je vedena od napojení na stávající vodovodní řad v Masarykově ulici po napojení na stávající vodovodní 
řad před depozitářem Národního technického muzea. 
V rámci přípravy stavby vodovodního přivaděče Čelákovice – Záluží bylo zjištěno, že vlastníkem části 
vodovodního řadu v úseku od depozitáře Národního technického muzea po napojení na vodovodní řad 
v místní části Záluží o celkové délce 252 m je Česká republika. 
Předmětná část vodovodního řadu byla vybudována v roce 2005 za účelem zásobování areálu depozitáře 
Národního technického muzea pitnou vodou. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 30. 1. 2006. 
Dle kolaudačního rozhodnutí byl vodovodní řad vybudován na pozemcích p. č. 60/10, 60/1, 30/6, 30/1  
a 38, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic. Po digitalizaci katastrálních map v roce 2008 došlo ke zpřesnění hranic 
pozemků v k. ú. Záluží u Čelákovic a dle zaměření skutečného provedení je řad uložen v pozemcích  
p. č. 60/10, 60/1, 30/6 a 246/1, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Dne 24. 2. 2020 proběhlo jednání mezi městem Čelákovice a Národním technickým muzeem, které v této 
věci zastupuje Českou republiku, kde bylo konstatováno, že předmětnou část vodovodního řadu je možné 
převést do majetku města Čelákovice pouze úplatným převodem, a to za cenu dle znaleckého posudku. 
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Zastupitelstvu města je předkládán ke schválení záměr na odkoupení vodovodního řadu o délce 252 m od 
České republiky za cenu ve výši dle znaleckého posudku, maximálně však 1.500.000,00 Kč. 
 
Starosta – vyjádřil se k předloženému materiálu. Informoval, že dle odhadu 1. SčV by měl vodovod stát 
v rozmezí 500 – 750 tis. Kč. Navrhl, že může být v návrhu usnesení maximální částka snížena na  
1 mil. Kč. 
Ing. arch. Tichý – souhlasí a doporučuje vodovod zakoupit a navrhl v usnesení snížit maximální částku na 
1 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení:  
3.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, záměr koupě vodovodního řadu o délce 252 m v majetku České republiky 
za cenu dle znaleckého posudku, maximálně však do výše 1.000.000,00 Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
4. Rekonstrukce Městského muzea v Čelákovicích – Schválení podání žádosti o finanční podporu  
a spolufinancování projektu 
Město Čelákovice připravuje rekonstrukci Městského muzea v Čelákovicích, p. o. V současné době je 
zpracována projektová dokumentace. Zpracovatelem je společnost Projektový atelier pro architekturu  
a pozemní stavby spol. s r. o., IČO: 45308616.  
Termín pro předkládání projektů je 31. 3. 2020. Minimální výše dotace je 5.140.000,00 Kč, maximálně však 
38.550.000,00 Kč. Odhad realizačních nákladů činí cca 26,7 mil. Kč bez DPH. 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení podání žádosti o poskytnutí finanční podpory  
a spolufinancování daného projektu, která může dosáhnout až 90 % nákladů na realizaci. 
 
Ing. Opa, Ph.D. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
 
Návrh usnesení:  
4. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o finanční podporu projektu "REKONSTRUKCE 
MĚSTSKÉHO MUZEA V ČELÁKOVICÍCH" v rámci dotačního programu "Revitalizace movitého  
a nemovitého kulturního dědictví" z Fondů EHP a Norska. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – Mgr. Bukač, Ing. arch. Tichý – 2 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
5. Doplnění obsahu Změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice o lokality  
Z5-2 – dělnické domky 
Na zasedání zastupitelstva města č. 8/2019 dne 23. 10. 2019 bylo schváleno pořízení změny č. 5 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice z vlastního podnětu a obsah této změny.  
Důvodem pro pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice (dále také jen ÚPnSÚ 
Čelákovice) byl požadavek na změnu funkčního využití části pozemku parc. č. 3539/1 v k. ú. Čelákovice  
a obci Čelákovice, který je podle platného ÚPnSÚ Čelákovice veden jako VN – komerce, nerušící výroby 
a sklady. Pro výše uvedený pozemek bylo požadováno prověření změny funkčního využití území na plochu 
SP – území sloužící sportu. Záměrem města Čelákovic je zde výstavba sportovní haly. 
Výše uvedená změna bude využita k odstranění rozporu ve funkčním využití území tzv. „Dělnických 
domků“, který vznikl v lokalitě č. 18 změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice, schválené dne 15. 12. 2004. Funkční 
využití území lokality č. 18 bylo textovou částí změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice změněno na funkční plochu 
OV – obytné území, ale v hlavním výkresu grafické části změny č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice nebyla změna 
funkčního využití území lokality č. 18 „Dělnických domků“ provedena, a proto po schválení změny č. 1 
zůstala ve funkčním využití území VP – výroba a služby – průmyslová výroba. Tím došlo k vnitřnímu rozporu 
v ÚPnSÚ Čelákovice, který může být napraven pouze zase změnou. 
Požadované využití změnou č. 5: OV – obytné území – všeobecně obytné (tzn.  
„Obytná území s možností umístění v objektech pro bydlení i omezené prostory pro komerční využití, služby 
nebo občanskou vybavenost. Všeobecně obytné území (OV) pro nízkopodlažní bydlení maloměstského a 
venkovského typu je určena převážně pro bydlení. Umisťují se zde stavby bytových objektů do dvou až tří 
podlaží, stavby pro obchod, veřejné stravování a služby, drobné stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální 
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péči a stavby pro sport. Výjimečně přípustné jsou stavby pro dočasné ubytování, stavby pro správu, stavby 
pro drobnou výrobu, zahradnictví a stavby pro chov drobného zvířectva.“). 
Jedná se o pozemky parc. č. 1786, 1788, 1789, st. 1778, st. 1779, st. 1780, st. 1781, st. 1782, st. 1783, st. 
1784, st. 1785, k. ú. Čelákovice, tzv. „Dělnických domků“, celkem cca 0,7 ha. 
Pořízení a zhotovení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru bylo zadáno společnosti PRISVICH, 
s.r.o., Davle, se kterou byla uzavřena Smlouva o dílo za celkovou cenu 210.000,00 Kč bez DPH 
(254.100,00 Kč včetně DPH). Doplněním obsahu změny bude cena navýšena o 40.000,00 Kč bez DPH 
(48.400,00 Kč včetně DPH). 
Zastupitelstvu města je předkládáno ke schválení doplnění obsahu změny č. 5 územního plánu sídelního 
útvaru Čelákovice, který byl schválen usnesením č. 8/2019/5.2 Zastupitelstva města Čelákovice ze dne  
23. 10. 2019. 
 
Ing. Studnička, PhD. – vyjádřil se k předloženému materiálu. 
Pí P. – co vás k tomu vede, že chcete dát do souladu rozpor grafické a textové části a skutečnou motivaci. 
Ing. Studnička, PhD. – za prvé nás k tomu vede, že změna č. 5 je schválena zastupitelstvem a je v běhu. 
Za druhé nás k tomu vede přívětivý přístup řady nových nájemníků této lokality, kteří bez problémů reagují 
na záměry, s radostí uzavírají smlouvy za 60,00 Kč za m2/rok. Zároveň jsme vyslyšeli Vaše milá slova, 
která na zasedáních zastupitelstva k lokalitě Dělnických domků nám dlouhodobě adresujete, takže jsme 
se snažili Vám plně vyhovět. 
Pí P. – v říjnu byl zaslán panu starostovi návrh setkat se se zástupci spolku Dělnické domky, aby byla 
projednána vize do budoucna, jak řešit balíček problémů, který se nakupil. Do dnešního dne jsem 
neobdržela odpověď, zda je zájem problematiku v lokalitě řešit. Pokud bude doplnění obsahu Změny č. 5 
Územního plánu schváleno, je to první krok, aby se mohly vyřešit další věci. Příští rok se bude 
pravděpodobně měnit stavební zákon a katastrální úřady teď dělají kontroly. Je potřeba nechat zakreslit 
skutečný stav budov, bude město dále spolupracovat? Chtěli bychom dát tyto věci do pořádku. Požádala, 
zda je zájem o setkání a vyjasnit si, zda město chce dát lokalitu do pořádku, nebo má jiné představy, tak 
abychom se vzájemně netrápili. 
Starosta – omlouvám se, ale nepamatuji si, že by přišla oficiální žádost od Spolku dělnických domků. Co 
se týká druhé části, tak to do jisté míry nebude záležitost města, ale záležitost státní správy. Vlastníci 
budou muset jednat s orgánem státní správy, tzn. se stavebním úřadem, který se s tím bude muset 
vypořádat. Město, jako samospráva, nemá vliv na státní správu. Tento dotaz směřuje na vedoucí 
stavebního úřadu. 
Pí P. – stavební úřad je nezávislý orgán, který bude potřebovat vyjádření vůle města, jako vlastníka 
pozemku. V případě splnění podmínek stavebního úřadu je město svolno pomoci?  
Starosta – v tuto chvíli nechci dát veřejný slib, podmínky nejsou dány a já je neznám. Pokud stavební úřad 
vyzve město Čelákovice, jako vlastníka pozemků, aby se vyjádřilo, tak se vyjádří. Vyjádření bude podléhat 
schválení nějakého kolektivního orgánu, s největší pravděpodobností rady města. 
 
Návrhy usnesení: 
5.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, doplnění obsahu změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice 
(ÚPnSÚ), který byl schválen usnesením č. 8/2019/5.2 Zastupitelstva města Čelákovice ze dne 23. 10. 2019 
podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), o lokalitu Z5-2 – Dělnické 
domky, za účelem odstranění chyby v ÚPnSÚ Čelákovice způsobenou změnou č. 1 ÚPnSÚ Čelákovice 
schválenou 15. 12. 2004, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení. 
 
5.2 ZM ukládá starostovi zveřejnit úplné znění Obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice rovněž způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona. 
 
5.3 ZM ukládá starostovi předat úplné znění Obsahu změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice zhotoviteli návrhu 
změny č. 5 ÚPnSÚ Čelákovice, společnosti PRISVICH, s.r.o. 
 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrhy byly přijaty – viz usnesení.  
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6. Přísedící u Okresního soudu Praha – východ 
Přísedícím u OS Praha – východ končí volební období dne 27. 2. 2020. Předsedkyně soudu se obrátila na 
město s žádostí o volbu kandidátů na další volební období. 
Jedná se o kandidáty: pí Marie Adámková, Ing. Pavel Dadák, p. Karel Turek. 
Výše jmenovaní předložili soudu všechny potřebné doklady, které jsou předepsány pro výkon funkce 
přísedícího. 
Mgr. Jana Stejskalová, předsedkyně soudu, souhlasí s kandidaturou výše jmenovaných na funkční období 
2020 – 2024. 
Zastupitelstvo musí provést volbu kandidáta, v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, 
do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – východ a poté město učinit písemné podání zprávy  
o zvolení či nezvolení výše navržených kandidátů. 
 
Návrhy usnesení: 
6.1 ZM schvaluje volební komisi ve složení předseda – Ing. Petr Studnička PhD., členové – p. Pavel 
Jindřich, Ing. arch. Marek Tichý. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se – p. Jindřich, Ing. arch. Tichý – 2  
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.2 ZM schvaluje způsob volby přísedících Okresního soudu Praha – východ dne 26. 2. 2020 formou tajné 
volby. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.3 ZM schvaluje Volební řád pro volbu přísedících Okresního soudu Praha – východ na zasedání 
zastupitelstva dne 26. 2. 2020. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
6.4 ZM zvolilo v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce přísedícího Okresního soudu Praha – východ, na volební období  
28. 2. 2020 – 27. 2. 2024 p. Karla Turka. 
Hlasování: tajné 

 
 
7. Smlouva o spolupráci 
Společnost Lidl Česká republika v.o.s. má zájem vybudovat v Čelákovicích prodejnu potravin. Za tímto 
účelem oslovila město Čelákovice s žádostí o uzavření Smlouvy o spolupráci. Smlouva o spolupráci 
zabezpečuje oběma stranám smluvní zakotvení podmínek výstavby jak prodejny, tak infrastruktury 
v daném místě. 
Jelikož se jedná o výstavbu v prostoru plánované sportovní haly, bylo připraveno řešení, které koordinuje 
výstavbu obou projektů. 
 
Návrh usnesení:  
7. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a společností 
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem v Praze, IČO 26178541. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
8. Osadní výbor Sedlčánky 
Zastupitelstvu města je předkládán zápis č. 1/2020 ze dne 15. 1. 2020 z jednání Osadního výboru 
Sedlčánky. 
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Návrh usnesení:  
8. ZM bere na vědomí Zápis č. 13/20 z jednání Osadního výboru Sedlčánky dne 15. 1. 2020. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl přijat – viz usnesení.  
 
 
 
 
Zasedání Zastupitelstva města Čelákovic bylo ukončeno dne 26. 2. 2020 v 21:23 hod. 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 26. 2. 2020 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
Ing. arch. Marek Tichý 
 
 
Milena Přívozníková 
 
 
 
Příloha: Zápis z dotazů s občany 


