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MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 12/2020 DNE 
6. 5. 2020 
 
Prodej bytů v Milovicích 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Usnesením ZM č. 10/2019/4.2 ze dne 11. 12. 2019 byla schválena Pravidla postupu při prodeji 
jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených v domech č. p. 501, č. p. 
502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný nebytový prostor (dále v textu 
jenom Pravidla).  
V souladu s ustanovením čl. VI. Pravidel předkládáme návrh na schválení prodeje bytových 
jednotek v Milovicích. Záměry města Čelákovic na prodej předmětných bytových jednotek byly 
projednány a schváleny Radou města a zveřejněny v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Bytové 
jednotky č. 501/19, 501/42, 502/27, 606/15 a 606/24 kupují stávající nájemci, bytové jednotky 
č. 502/38 a 502/42 jsou volné. Na odkup bytové jednotky č. 502/38 byla doručena 1 nabídka, 
na odkup bytové jednotky č. 502/42 byly doručeny 2 nabídky, 1 zájemce od nabídky odstoupil.  
 

p. č.  dům byt typ 
čitatel 
podílu 

jmenovatel 
podílu 

podíl v 
% 

cena dle 
znaleckého 
posudku v 
Kč 

miinimální 
kupní cena  Nabídka v Kč 

1. 501 19 1+3 5970 250087 2,39% 1.749.000  1.749.000 

2. 501 42 1+3 6052 250087 2,42% 1.773.000  1.773.000 

3. 502 27 1+3 6461 249378 2,59% 1.798.000  1.798.000 

4. 502 38 1+1 3513 249378 1,41% 1.029.000 1.131.900 1.132.000 

5. 502 42 1+3 6078 249378 2,44% 1.780.000 1.958.000 1.958.100 

6. 606 15 1+2 6076 280153 2,17% 1.669.000  1.669.000 

7. 606 24 1+2 6076 280153 2,17% 1.669.000  1.669.000 

celkem            11.467.000  11.748.100 

          
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6 a 3.4.7 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

3.4 
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VZTAH K ROZPOČTU 
Jedná se o příjem do rozpočtu města. 

 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
3/2019/3.1.2 ZM 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.4.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/19 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 5970/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, panu M H  fyzické osobě podnikající na 
základě živnostenského oprávnění, IČ 71101098, se sídlem Armádní 501, 289 23 Milovice, za 
kupní cenu ve výši 1.749.000,00 Kč.    
 
3.4.2 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 501/42 v bytovém domě č. p. 501 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3521, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6052/250087 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1181, zapsaného na LV 3520, panu Ji Č  trvale bytem 
Milovice, za kupní cenu ve výši 1.773.000,00 Kč.  
 
3.4.3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 502/27 v bytovém domě č. p. 502 v ulici Armádní 
v Milovicích, zapsané na LV č. 3519, pro obec Milovice, k. ú. Milovice nad Labem, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6461/249378 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 1180, zapsaného na LV 3518, panu M  Č  trvale bytem 
Milovice, za kupní cenu ve výši 1.798.000,00 Kč.    
 
3.4.4 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 
1520, Milovice – Mladá, PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.132.000,00 Kč.    
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3.4.5 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 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 st. 1180, zapsaného na LV 3518, společnosti ESP investiční s. r. o., se sídlem Tyršova 
1520, Milovice – Mladá, PSČ 289 23, IČ 06488439, za kupní cenu ve výši 1.958.100,00 Kč.  
 
3.4.6 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/15 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, panu J Ný a paní Š N , oba trvale 
bytem  Milovice, do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 
1.669.000,00 Kč.    
 
3.4.7 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly 
postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Čelákovice v obci Milovice, vymezených 
v domech č. p. 501, č. p. 502, č. p. 606 a č. p. 621, jejichž způsob využití je byt nebo jiný 
nebytový prostor, prodej bytové jednotky č. 606/24 v bytovém domě č. p. 606 v ulici Průběžná 
v Milovicích, zapsané na LV č. 2536, pro obec Milovice, k. ú. Benátecká Vrutice, včetně 
spoluvlastnického podílu ve výši 6076/280153 na společných částech domu a pozemku parcelní 
číslo st. 436, zapsaného na LV 2537, paní N  Šr  trvale bytem 

Milovice, za kupní cenu ve výši 1.669.000,00 Kč.    
 
 
PŘÍLOHY  
Nejsou 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 
Ing. Veronika Fürjesová 

ředitelka společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 
 
 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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