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USNESENÍ RADY MĚSTA 
 

Usnesení č. 9/2020 ze schůze Rady města Čelákovic dne 14. dubna 2020 
 

Rada města Čelákovic: 
 
1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 4.5, 4.6, 4.7, 9.1, 11.2 a 11.3. 
 
1.2.1 Jmenuje Ing. Petra Studničku, PhD., ověřovatelem usnesení. 
 
1.2.2 Jmenuje Mgr. Marka Skalického ověřovatelem zápisu. 
 
1.3 Schvaluje zápis Rady města Čelákovic ze schůze č. 8/2020 ze dne 31. 3. 2020.  
 
1.4 Bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zpracovanou tajemníkem. 
 
 
2.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku st. p. č. 1782 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 133 m², z celkové výměry 569 m², za minimální cenu 7.980,00 Kč/rok. 
 
 
2.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1786 – zahrada, o výměře 
105 m², z celkové výměry 415 m², za minimální cenu 6.300,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku p. č. 1782 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 142 m², z celkové výměry 569 m, a p. č. 1786 – zahrada, o výměře 1 m², 
z celkové výměry 518 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 8.580,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.1.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu ideální ¼ pozemku st. p. č. 1780 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za minimální cenu 
10.365,00 Kč/rok. 
 
 
 
2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/325 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku  
a Ing. F. N., Ovčáry, jako stranou oprávněnou. Vlastník pozemku zřídí straně oprávněné služebnost 
inženýrské sítě práva zřízení a provozování přípojky vody na pozemku p. č. 3060 – ostatní 
plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.691 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
 
 
2.3 Nedoporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva ke 3/16 spoluvlastnického podílu 
na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za částku 1.450.000,00 Kč. 
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2.4 Nedoporučuje Zastupitelstvu města využít předkupního práva ke 1/4 spoluvlastnického podílu 
na budově č. p. 298 – rodinný dům, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za částku 1.250.000,00 Kč. 
 
 
 
2.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemní komunikaci č. SML/2020/327 mezi městem Čelákovice, jako oprávněným a Středočeským 
krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace, jako povinným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to právo zřídit, provozovat 
a umístit na pozemku povinného p. č. 3087 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 9.362 m²,  
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, silnice č. III/2454, veřejné osvětlení v rámci stavby „Čelákovice – 
Rooseveltova ul., chodník podél silnice III/2454 – veřejné osvětlení“. 
 
 
 
2.6 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č SML/2020/329 mezi městem Čelákovice, jako 
povinným a L. B., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost inženýrské 
sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit na pozemku povinného p. č. 1980/6 – ostatní plocha/ostatní 
komunikace, o výměře 1.552 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, přípojku vody, a to bezúplatně. 
 
 
 
2.7 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2020/330 mezi městem Čelákovice, jako 
vlastníkem pozemků a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemků 
zřídí oprávněné osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemcích vlastníka pozemků p. č. 994/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 9.433 m², 
p. č. 3178/1 – ostatní plocha/silnice, o výměře 7.148 m², p. č. 1333/44 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 883 m², p. č. 1333/43 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 517 m², p. č. 1333/74 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 81 m², p. č. 1333/67 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 166 
m², p. č. 1333/45 – zahrada, o výměře 31 m², p. č. 1334/1 – zahrada, o výměře 2.016 m², p. č. 3191/4 
– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 832 m² a p. č. 1333/2 – ostatní plocha/jiná plocha,  
o výměře 5.191 m², p. č. 1333/69 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 77 m², všechny 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN a VN, za úhradu 380.500,00 Kč bez DPH 
(tj. 460.405,00 Kč včetně DPH).  
 
 
 
2.8 Schvaluje v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 14/2016/3 ze dne 21. 9. 2016 uzavření 
a text Smlouvy o zřízení služebnosti č. SML/2020/271 mezi městem Čelákovice, jako povinným  
a Czela.net, z. s., Čelákovice, jako oprávněným. Povinný zřídí oprávněnému služebnost, a to práva 
zřídit, provozovat a umístit na pozemcích povinného: 
p. č. 51/14 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3.465 m²; 
p. č. 241/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 5.256 m²;  
p. č. 243/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 468 m²; 
p. č. 243/22 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 580 m²; 
p. č. 243/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 129 m²; 
p. č. 246/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 522 m²; 
p. č. 275 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 159 m²; 
p. č. 280 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 38 m²; 
p. č. 18/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.329 m²; 
p. č. 18/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 3.957 m²; 
p. č. 20/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 2.574 m²; 
p. č. 24/3 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 337 m²; 
p. č. 24/19 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 972 m²; 
p. č. 25/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 572 m²; 
p. č. 25/17 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 672 m²; 
p. č. 25/18 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 658 m²; 
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p. č. 25/20 – zahrada, o výměře 262 m²; 
p. č. 26/16 – ostatní plocha/sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.753 m²; 
p. č. 26/17 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 474 m²; 
p. č. 26/18 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 715 m²; 
p. č. 26/19 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 414 m²; 
p. č. 26/20 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 1.904 m²; 
p. č. 26/23 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 16 m²; 
p. č. 26/24 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 46 m²; 
p. č. 26/25 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 204 m²; 
p. č. 60/10 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 931 m²; 
p. č. 243/4 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 314 m²; 
p. č. 244/1 – ostatní plocha/ ostatní komunikace, o výměře 3.405 m²; 
p. č. 245/2 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 584 m²; 
všechny v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, optický kabel a jeho chráničky. 
 
 
 
4.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 8 – č. 11 pro akci „REKONSTRUKCE HALY 
BIOS ČELÁKOVICE“, na základě kterých dojde ke zvýšení celkové ceny stavby o částku 80.094,97 
Kč bez DPH (tj. 96.914,91 Kč včetně DPH) a k prodloužení termínu dokončení stavby o 15 dnů. 
 
 
 
4.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/164-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/164 uzavřené mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG Construction a.s., 
jako zhotovitelem, na plnění veřejné zakázky „REKONSTRUKCE HALY BIOS ČELÁKOVICE“, 
spočívající ve změně konečné ceny za dílo a termínu dokončení stavby. 
 
 
 
4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/159-1 mezi městem 
Čelákovice, jako objednatelem a B&P Research s. r. o., IČ 60724269, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu k akci s názvem „Čelákovice – dotační poradenství – výstavba 
parkovacího domu v Čelákovicích”, v celkové ceně dle této Smlouvy. 
 
 
 
4.3.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, změnové listy č. 14–22 pro akci „DOSTAVBA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, na základě, které dojde ke zvýšení celkové ceny 
stavby o částku 1.459.801,24 Kč bez DPH (tj. 1.766.359,51 Kč včetně DPH). Z důvodů navýšení 
rozsahu prací se termín dokončení díla posouvá na 30. 6. 2020. 
 
 
 
4.3.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/047-3 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/047 uzavřené dne 6. 5. 2019 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem a PSG 
Construction a. s., jako zhotovitelem, IČ 05042020, na plnění veřejné zakázky „DOSTAVBA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOSTELNÍ ULICI V ČELÁKOVICÍCH“, spočívající ve změně konečné ceny za 
dílo a termínu dokončení stavby. 
 
 
 
4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2020/005-1, č. 1 Smlouvy  
o dílo č. 39016, podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
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řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na pořízení a zhotovení změny č. 5 Územního 
plánu sídelního útvaru Čelákovice, doplněnou o lokalitu Z5-2 „Dělnické domky“, na základě usnesení 
č. 11/2020/2.1 Zastupitelstva města ze dne 26. 2. 2020 mezi objednatelem, městem Čelákovice 
a společností PRISVICH, s.r.o., Davle, IČO 27101053, oprávněnou k výkonu územně plánovací 
činnosti podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny  
č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Čelákovice. 
 
 
 
4.5.1 Revokuje usnesení Rady města č. 8/2020/4.8 ze dne 31. 3. 2020. 
 
 
 
4.5.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o sdružení prostředků č. 
SML/2020/051 na stavbu 2 ks kanalizačních přípojek v návaznosti na realizaci stavby „Splašková 
kanalizace v městské části Záluží“, mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem kanalizačních stok 
a MVDr. J. M., Čelákovice, jako stavebníkem. 
 
 
 
4.6.1 Souhlasí s vyžitím jednacího řízení bez uveřejnění, a to v souladu s § 66 písm. b) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k nadlimitní veřejné zakázce s názvem 
„Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“. 
 
 
 
4.6.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Dodatku č. SML/2019/392-1 ke smlouvě o dílo 
č. SML/2019/392 uzavřené dne 14. 1. 2020 mezi městem Čelákovice, jako objednatelem 
a účastníkem řízení Energie – stavební a báňská a. s., IČ: 45146802, jako zhotovitelem, na plnění 
veřejné zakázky „Splašková kanalizace v městské části Záluží, Čelákovice“, v celkové ceně dle tohoto 
Dodatku č. 1 ve výši 41.695.432,00 Kč bez DPH (tj. 50.451.472,72,00 Kč včetně DPH). 
 
 
 
4.7 Zrušuje v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění, zadávací řízení na veřejnou zakázku „Nové sportovní hřiště u ZŠ 
Čelákovice, J. A. Komenského 414, p. o.“, zahájené zveřejněním na profilu zadavatele dne 22. 1. 
2020. 
 
 
 
5.1 Neschvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Darovací smlouvu a text Darovací smlouvy na částku 
15.000,00 Kč mezi městem Čelákovice, jako dárcem a Sjednocenou organizací nevidomých  
a slabozrakých ČR, z. s., oblastní pobočkou Praha-východ, se sídlem Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, jako obdarovaným. 
 
 
 
6.1.1 Projednala doručené návrhy na udělení „Výroční ceny města Čelákovic 2020“. 
 
 
 
6.1.2 Předkládá Zastupitelstvu města doručené návrhy, splňující předepsané formální náležitosti 
Statutu Výroční ceny města Čelákovic I/9/2018 ze dne 12. 12. 2018, na udělení Výroční ceny města 
Čelákovic pro rok 2020 s tímto stanoviskem: 
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Rada města doporučuje Zastupitelstvu města udělit „Výroční cenu města Čelákovic 2020“ Mgr. Miloši 
Bukačovi za dlouholetou pedagogickou činnost, zásluhy v rozvoji základního a středního školství  
a sportu na území města Čelákovic a mimořádnou aktivitu v oblasti zájmového vzdělávání  
a volnočasových aktivit dětí a mládeže, díky kterým je šířeno dobré jméno města Čelákovic nejen  
v tuzemsku, ale i v zahraničí. 
 
 
 
8.1.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby nájemci nebytových prostor uhradili případné dlužné 
nájemné za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových kalendářů. 
Dlužné nájemné musí být uhrazeno nejpozději do 31. 3. 2022.  
 
 
 
8.1.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby nájemci bytů uhradili případné dlužné nájemné za období 
od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu na základě splátkových kalendářů. Dlužné nájemné 
musí být uhrazeno nejpozději do 31. 5. 2021.  
 
 
 
8.1.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby nájemcům bytů a nebytových prostor nebyly účtovány 
úroky z prodlení za opožděné platby nájemného za období od 12. 3. 2020 do ukončení nouzového 
stavu. 
 
 
 
8.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 5 v domě č. p. 1349 na st. p. č. 1419, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese V Prokopě č. p. 1349. 
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 3+kk o celkové ploše 84,50 m² (započitatelná plocha 79,69 m² – sklep 
a balkony jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj s kuchyňským koutem 36,86 
m², 2. pokoj 12,3 m², 3. pokoj 11,36 m², předsíň 7,82 m², koupelna 4,20 m², WC 1,48 m², spíž 0,84 m², 
sklep 4,25 m², 1. balkon 2,37 m², 2. balkon 3,02 m². 
Byt je situovaný ve 3. podlaží čtyř vchodového, třípodlažního cihlového domu se sedlovou střechou  
a půdní vestavbou. 
Dům byl vybudován v roce 1949. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna z kotelny umístěné v domě.  
 
Výše nájemného je minimálně 11.954,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
   
Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 5, V Prokopě č. p. 1349, Čelákovice. 
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V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
15. 5. 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
 
 
 
8.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Zásadami pronajímání bytů v majetku města 
Čelákovic záměr na pronájem bytu č. 4 v domě č. p. 1581 na st. p. č. 1124/3, v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice, na adrese Stankovského č. p. 1581. 
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+1 o celkové ploše 58,73 m² (započitatelná plocha 54,49 m² – sklep  
a lodžie jsou započteny ½ plochy), sestávající z těchto prostor: 1. pokoj 18,72 m², 2. pokoj 11,55 m², 
kuchyň 6,48 m², předsíň 9,16 m², koupelna 2,56 m², WC 0,88 m², spíž 0,90 m², sklep 2,10 m², lodžie 
6,38 m². 
Byt je situovaný v 1. podlaží jedno vchodového, osmipodlažního panelového domu s rovnou střechou. 
Dům byl vybudován v roce 1976. 
Vytápění a dodávka teplé vody je zajištěna ze systému CZT.  
 
Výše nájemného je minimálně 8.174,00 Kč měsíčně (150,00 Kč/m² a měsíc) a je předmětem nabídky 
(jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby). 
 
Byt si lze prohlédnout po tel. domluvě s pracovnicí Q-BYTu paní Vorlíčkovou, tel. 326 996 052. 
 
Nájemce bude vybrán tzv. obálkovou metodou podle výše nabídnutého nájemného a splnění 
podmínek stanovených v Zásadách pronajímání bytů v majetku města Čelákovic. 
Čestným prohlášením žadatel doloží způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že nevlastní 
objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě Čelákovice, 
prohlášení o tom, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru 
dlužníků ČR. 
  



Usnesení č. 9/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

7 
 

Předkládání nabídek 
 
Nabídky se předkládají v zalepené neprůhledné obálce označené nadpisem: 
 
Pronájem bytu č. 4, Stankovského č. p. 1581, Čelákovice. 
 
V obálce bude uvedena jednoznačná výše nabídky nájemného v korunách za byt a měsíc, dále 
závazek zájemce, že na účet města složí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného v souladu 
s ustanovením § 2254 občanského zákoníku a Zásadami pronajímání bytů v majetku města Čelákovic 
a identifikační údaje zájemce (jméno, příjmení, rodné číslo, úplná adresa, telefonní, popř. jiné spojení). 
Dále bude čestným prohlášením doložena způsobilost k právním úkonům, prohlášení o tom, že 
žadatel nevlastní objekt k bydlení, prohlášení o tom, že má minimálně 2 roky trvalý pobyt ve městě 
Čelákovice a prohlášení o tom, že není veden v Centrálním registru dlužníků ČR. 
 
 
Závazný a konečný termín pro předložení nabídek od případných zájemců je:  
 
15. 5. 2020 do 10.00 hodin v podatelně MěÚ Čelákovice. 
 
Pravidla pro hodnocení nabídek 
Vyhodnocení nabídek provede komise jmenovaná starostou. Z hodnocení budou vyřazeny nabídky 
předložené po stanoveném termínu, neoznačené stanoveným způsobem, neobsahující konkrétní výši 
nabídky nájemného v korunách, neobsahující požadovaná prohlášení či jinak neúplné či ty, kde 
nabídka bude nižší než je minimální cena nájemného uvedená v tomto záměru. Na základě 
předložených nabídek sestaví komise pořadí zájemců o pronájem. V případě předložení více 
shodných nabídek na 1. místě vyzve komise zájemce, kteří nabídky předložili, k dalšímu kolu soutěže 
stejným způsobem. Jestliže vítěz od uvažovaného nájmu z jakékoliv příčiny odstoupí nebo nesplní 
stanovené podmínky, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
Vlastník si vyhrazuje právo záměr zrušit v případě zjevně spekulativního vývoje řízení. 
 
Jestliže vítěz splní stanovené podmínky a do 5 pracovních dnů od obdržení usnesení Rady města  
o souhlasu k nájmu uhradí jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, uhradí nájemné a zálohy 
na služby za běžný měsíc ve stejném termínu, bude s ním uzavřena nájemní smlouva k předmětnému 
bytu na dobu určitou v době trvání 2 roky. Současně budou předány klíče od bytu a byt bude 
protokolárně předán. Pokud ve stanoveném termínu nebude uhrazena jistota, nájemné a zálohy na 
služby za běžný měsíc, bude nájem nabídnut dalšímu zájemci v pořadí. V případě, že nebude 
k dispozici, bude vypsáno nové nabídkové řízení.  
 
 
 
8.4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/1 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6421/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.965.700,00 Kč.  
 
 
 
8.4.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/2 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3550/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.086.800,00 Kč.   
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8.4.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/5 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč.   
 
 
 
8.4.4 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/6 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.922.800,00 Kč.  
 
 
 
8.4.5 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/9 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč.  
 
 
 
8.4.6 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/11 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.115.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.7 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/13 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.923.900,00 Kč.  
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8.4.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/14 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč. 
 
 
 
8.4.9 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/15 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.933.800,00 Kč.  
 
 
 
8.4.10 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/21 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč.  
 
 
 
8.4.11 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/23 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3462/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.115.400,00 Kč. 
 
 
 
8.4.12 Schvaluje v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/24 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6004/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.933.800,00 Kč.  
 
 
 
8.4.13 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/27 v bytovém domě č. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec Milovice, 
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k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6369/250087 na společných 
částech domu a pozemku parcelního čísla 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální částku 
1.949.200,00 Kč. 
 
 
 
8.4.14 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/33 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.950.300,00 Kč.  
 
 
 
8.4.15 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/34 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818.300,00 Kč.  
 
 
 
8.4.16 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/35 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.17 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/38 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3536/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3520, za minimální 
částku 1.139.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.18 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
501/43 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3520, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5643/250087 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1181, zapsaného na LV 3521, za minimální 
částku 1.818.300,00 Kč.  
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8.4.19 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/1 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6308/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.930.500,00 Kč. 
 
 
 
8.4.20 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/2 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3458/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.058.200,00 Kč. 
 
 
 
8.4.21 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/4 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.22 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/5 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.23 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/7 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.24 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/9 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.25 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/10 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.26 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/11 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.27 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/13 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.28 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/15 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.29 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/16 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
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8.4.30 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/19 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.31 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/20 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.32 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/21 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.33 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/22 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.34 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/23 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3493/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.125.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.35 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/24 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5987/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.928.300,00 Kč. 
 
 
 
8.4.36 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/26 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3479/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.064.800,00 Kč. 
 
 
 
8.4.37 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/28 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.789.700,00 Kč. 
 
 
 
8.4.38 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/32 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.39 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/33 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.00,00 Kč. 
 
 
 
8.4.40 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/36 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 



Usnesení č. 9/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

15 
 

8.4.41 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/37 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.789.700,00 Kč.  
 
 
 
8.4.42 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/38 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.43 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/42 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
 
 
8.4.44 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/45 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
 
 
8.4.45 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/46 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5556/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.789.700,00 Kč. 
 
 
 
8.4.46 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/47 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
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Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 3513/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.131.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.47 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
502/48 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec 
Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6078/249378 na 
společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1180, zapsaného na LV 3518, za minimální 
částku 1.958.000,00 Kč. 
 
 
 
8.4.48 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/1 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6250/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.794.100,00 Kč.  
 
 
 
8.4.49 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/3 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5979/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.716.000,00 Kč.  
 
 
 
8.4.50 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/4 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.51 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/5 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
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8.4.52 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/6 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.53 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/7 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.54 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/8 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.55 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/9 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.56 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/11 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.57 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/12 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
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Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.58 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/18 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.59 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/19 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.60 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/20 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.61 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/22 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.62 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/23 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
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8.4.63 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/28 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.64 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/31 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.65 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/32 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.66 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/33 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.67 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/34 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.68 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/35 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
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Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.69 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/36 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.70 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/38 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 4717/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.425.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.71 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/43 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.72 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/46 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.835.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.73 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
606/48 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec 
Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6457/280153 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo 436, zapsaného na LV 2537, za minimální částku 
1.951.400,00 Kč.  
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8.4.74 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/1 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7014/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.147.200,00 Kč.  
 
 
 
8.4.75 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/2 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
 
 
8.4.76 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/3 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč.  
 
 
 
8.4.77 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/4 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.604.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.78 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/5 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.500,00 Kč.  
 
 
 
8.4.79 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/6 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč.  
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8.4.80 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/7 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.81 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/8 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
 
 
 
8.4.82 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/9 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465100,00 Kč. 
 
 
 
8.4.83 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/12 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
 
 
8.4.84 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/13 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.85 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/14 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 10285/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.313.200,00 Kč.  
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8.4.86 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/15 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
 
 
8.4.87 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/16 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 5244/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 1.689.600,00 Kč.  
 
 
 
8.4.88 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/18 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7651/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.465.100,00 Kč. 
 
 
 
8.4.89 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/20 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7142/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.185.700,00 Kč. 
 
 
 
8.4.90 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/21 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.447.400,00 Kč. 
 
 
 
8.4.91 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/22 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
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8.4.92 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/23 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.93 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/24 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.94 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/25 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.95 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/26 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.96 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/27 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.97 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/28 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 



Usnesení č. 9/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

25 
 

k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.98 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/30 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.99 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/31 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
 
 
8.4.100 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/32 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
 
 
 
8.4.101 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/33 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.628.900,00 Kč.  
 
 
 
8.4.102 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/35 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši  10478/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.375.900,00 Kč. 
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8.4.103 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/36 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 11265/344802 na společných 
částech domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku  
3.447.400,00 Kč. 
 
 
 
8.4.104 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly postupu při prodeji jednotek ve 
vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. 
p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor, záměr na prodej bytové jednotky č. 
621/37 v bytovém domě č. p. 621 v ulici Lesní v Milovicích, zapsané na LV č. 2534, pro obec Milovice, 
k. ú. Benátecká Vrutice, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 7046/344802 na společných částech 
domu a pozemku parcelní číslo st. 503, zapsaného na LV 2535, za minimální částku 2.270.400,00 Kč.  
 
 
 
8.5 Nesouhlasí v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s odpuštěním příslušenství pohledávky, a to úroků z prodlení  
a poplatků za pozdní úhradu nájemného a záloh na služby za užívání bytu v domě č. p. 1440 v ulici 
Prokopa Holého v Čelákovicích, manželům T. S. a R. S.  
 
 
 
8.6 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 2+1, v domě č. p. 
1445, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní J. Š., bytem V Prokopě 1426, Čelákovice. Výše 
nájemného je 13.000,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
 
 
 
8.7.1 Přiděluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě obálkové metody byt o velikosti 1+1, v domě  
č. p. 1399, v ulici Prokopa Holého, Čelákovice, paní J. Š., bytem V Prokopě 1426, Čelákovice. Výše 
nájemného je 12.000,00 Kč za měsíc, jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle 
nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy  
o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, 
bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do  
5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
v trvání dvou let.  
 
 
 
8.7.2 Stanovuje v případě, že paní J. Š. neuzavře Nájemní smlouvu k bytu o velkosti 1+1 v domě č. p. 
1399, ulice Prokopa Holého v Čelákovicích, jako náhradníka pro uzavření nájmu tohoto bytu paní  
K. Š., bytem Prokopa Holého 1444/10, Čelákovice, s tím, že výše nájemného je 8.006,00 Kč za měsíc, 
jedná se pouze o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 
spojené s užíváním bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce 
složena peněžitá jistota ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb 
poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady 
města. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou v trvání dvou let.  



Usnesení č. 9/2020 ze schůze Rady města Čelákovic 
 

27 
 

8.8 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci výměny bytů uzavření Nájemní smlouvy k bytu  
o velikosti 3+1 o celkové započitatelné ploše 85,57 m², č. p. 1440/2, ulice Prokopa Holého, 
Čelákovice, s panem F. H. a paní I. H. Výše nájemného je 82,00 Kč za m² za měsíc, jedná se pouze  
o nájemné, bez záloh na služby. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 
bytu. Před uzavřením Nájemní smlouvy o nájmu bytu, bude ze strany nájemce složena peněžitá jistota 
ve výši trojnásobku měsíčního nájmu, bez započtení záloh na úhradu služeb poskytovaných 
v souvislosti s užíváním bytu a to do 5 pracovních dnů od převzetí usnesení Rady města. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2022.  
 
 
 
9.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy a text smlouvy č. SML/2020/332,  
o poskytnutí nadačního příspěvku STC KP20/3664 ve výši 31.200,00 Kč mezi městem Čelákovice, 
jako příjemcem a Nadací ČEZ, Praha 4, IČ: 26721511. 
 
 
 
10.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text Dodatku č. 1 smlouvy o sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu (č. SML/2019/075-1), mezi městem Čelákovice, jako objednatelem  
a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, jako zhotovitelem. 
 
 
 
10.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření Dodatku a text Dodatku č. 2 smlouvy o spolupráci při 
sběru použitých potravinářských olejů a tuků prostřednictvím stacionárních nádob (č. SML/2016/198-
2), mezi městem Čelákovice, jako příjemcem a EKO-PF s.r.o., IČ: 62525816, jako poskytovatelem 
služby. 
 
 
 
11.1 Schvaluje poskytování ochranných prostředků občanům města Čelákovic dle aktuálních potřeb 
obyvatel města. Rozdávání ochranných prostředků občanům města má povahu tzv. společenské 
úsluhy ve smyslu § 2055 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, při níž nedochází k uzavírání Darovací smlouvy.  
 
 
 
11.2.1 Se seznámila s provozem organizací města Čelákovic v období od 31. 3. 2020 a v návaznosti 
na vyhlášený nouzový stav na celém území České republiky do 30. 4. 2020. 
 
 
 
11.2.2 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 31. 3. 2020 č. 7. 
 
 
 
11.2.3 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 1. 4. 2020 č. 8. 
 
 
 
11.2.4 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 3. 4. 2020 č. 9. 
 
 
 
11.2.5 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 6. 4. 2020 č. 10. 
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11.2.6 Bere na vědomí usnesení Krizového štábu města Čelákovic ze dne 8. 4. 2020 č. 11. 
 
 
 
11.2.7 Doporučuje s obsahem podkladového materiálu č. 11.2 pro schůzi Rady města Čelákovic č. 
9/2020 bezodkladně seznámit zastupitele města. 
 
 
 
11.3.1 Bere na vědomí návrh opatření města Čelákovic zaměřených na podporu občanů, živnostníků 
a podnikatelských subjektů zmírňujících dopady pandemie způsobené šířením onemocnění  
COVID-19. 
 
 
 
11.3.2 Doporučuje Zastupitelstvu města vyhlásit Program „ČELÁKOVICE Anti-VIRUS 2020“ pro 
poskytování návratných finančních výpomocí na podporu podnikatelské činnosti. 
 
 
 
11.3.3 Schvaluje výjimku z článku 5 odst. 1 obecně závazné vyhlášky č. E5/2019 města Čelákovic  
o místních poplatcích, s tím, že doba splatnosti pro rok 2020 se prodlužuje do 30. 9. 2020. 
 
 
 
 
 
Zapsala: Romana Liscová dne 14. 4. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usnesení ověřil: Ing. Petr Studnička, PhD. 

                                                                                              
Ing. Josef Pátek 

                   starosta města Čelákovic 


