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       V Čelákovicích dne 12.10. 2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………
… 

Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………………

… 
Marcela Klaudová,  

referentka odboru správy a majetku 
 
 
 
MATERIÁL Č. 3.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 15/2020 DNE 21.10. 2020 
 
 
KUPNÍ SMLOUVY SML/2020/376, SML/2020/377 A BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVA 
SML/2020/378 – NA POZEMKY V K.  Ú. ČELÁKOVICE SE SPOLEČNOSTMI 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, A.S. A HEIM TRADE SE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti s investičními záměry společností Kovohutě Holding DT, a.s., HEIM 
Trade SE a města Čelákovic a ve snaze uvésti do souladu vlastnictví nemovitostí 
se skutečným užívám pozemků byla na několika jednáních hledána shoda pro směnu, 
respektive prodej nemovitostí, nebo jejich částí tak, aby ani u jedné ze zúčastněných 
stran nevznikla újma ve vlastnictví. Po shodě na specifikaci a výčtu nemovitostí a jejich 
částí byly Radou města Čelákovic č. 17/2020 pod bodem 2.1 dne 05.06.2020 
projednány záměry prodeje pozemků z vlastnictví města.  

Pro určení ceny vzájemně převáděných nemovitostí bylo zadáno vypracování 
Znaleckého posudku o ceně nemovité věci (ZP byl vypracován paní Jarmilou Kočovou 
pod č. 40-1860.2020 dne 05.06.2020) a na podkladě jednání RM byly zveřejněny 
od 05.06.2020 do 22.06.2020 na úřední desce města dva záměry - „Záměr na prodej 
pozemku p. č. 1998 – zahrada o výměře 1272 m2, v k. ú. Čelákovice“ a „Záměr na 
prodej pozemku p. č. 1703/58 – ostatní plocha o výměře 68 m2, v k. ú. Čelákovice“ 

Zastupitelstvu města jsou předkládány tři smlouvy: 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

3.1 
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1) „Kupní smlouva č. SML/2020/376“ na prodej pozemku z vlastnictví města - 
p. č. 1998 zahrada o výměře 1272 m2 v katastrálním území Čelákovice 
za částku 5 088 000,00 Kč bez DPH, společnosti HEIM Trade SE 

 
 

       vlastnictví města     předmět prodeje 
 

2) „Kupní smlouva č. SML/2020/377“ na odkup pozemků p. č. 1663/76 ostatní 
plocha o výměře 2401 m2, p. č. 1668/1 ostatní plocha o výměře 872 m2 
a p. č. 1654/1 zahrada o výměře 2523 m2, vše v katastrálním území Čelákovice 
za částku 4 655 640,00 Kč bez DPH, od společnosti KOVOHUTĚ HOLDING 
DT, a.s. 
 

  

vlastnictví města     předmět prodeje 
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3) „Budoucí kupní smlouva č. SML/2020/378“, mezi městem Čelákovice 
a společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., ve které je řešen: 
 
a) prodej pozemku z vlastnictví města Čelákovice - p. č. 1703/58 ostatní plocha 

o výměře 68 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 12 889,00 Kč 
bez DPH 

 

 
 
 vlastnictví města    předmět odkupu a) 

b) prodej pozemků z vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., 
které vzniknou dělením dle geometrického plánu č. 2785-163/2019 - 
p. č. 1702/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, p. č. 1703/66 ostatní plocha 
o výměře 446 m2, p. č. 1703/67 ostatní plocha o výměře 64 m2, 
p. č. 1703/68 ostatní plocha o výměře 209 m2, p. č. 1703/69 ostatní plocha 
o výměře 34 m2, vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice 
za částku 389 916,00 Kč bez DPH. 

 

 
 

   vlastnictví města    předmět odkupu b) 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Finanční prostředky zajištěny 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 17/2020/2.1.1 ze dne 05.06.2020 
Usnesení Rady města Čelákovic č. 17/2020/2.1.2 ze dne 05.06.2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text Kupní smlouvy č. SML/2020/376 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a společností HEIM Trade SE, jako kupující pozemku 
p. č. 1998 zahrada o výměře 1272 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 
5 088 000,00 Kč bez DPH 

4.5.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text Kupní smlouvy č. SML/2020/377 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím, 
a společností KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., jako prodávající pozemků p. č. 
1663/76 ostatní plocha o výměře 2401 m2, p. č. 1668/1 ostatní plocha o výměře 
872 m2 a p. č. 1654/1 zahrada o výměře 2523 m2, vše v katastrálním území 
Čelákovice za částku 4 655 640,00 Kč bez DPH 

 

4.5.3 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text Budoucí kupní smlouvy č. SML/2020/378 mezi společností KOVOHUTĚ 
HOLDING DT, a. s., a městem Čelákovice, na prodej pozemku p. č. 1703/58 
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ostatní plocha o výměře 68 m2 v katastrálním území Čelákovice za částku 
12 889,00 Kč bez DPH z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví společnosti 
KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., a současně prodej pozemků, které vzniknou 
dělením pozemků dle geometrického plánu č. 2785-163/2019 - p. č. 1702/2 ostatní 
plocha o výměře 439 m2, p. č. 1703/66 ostatní plocha o výměře 446 m2, 
p. č. 1703/67 ostatní plocha o výměře 64 m2, p. č. 1703/68 ostatní plocha 
o výměře 209 m2 a p.č. 1703/69 ostatní plocha o výměře 34 m2, vše v katastrálním 
území Čelákovice a obci Čelákovice za částku 389 916,00 Kč bez DPH 
z vlastnictví společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a. s., do vlastnictví města 
Čelákovice. 

 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2020/376 
příloha č. 2 Kupní smlouva SML/2020/377 
příloha č. 3 Budoucí kupní smlouva SML/2020/378 
příloha č. 4 Usnesení RM 17/2020/2.1.1 ze dne 05.06.2020 
příloha č. 5 Usnesení RM 17/2020/2.1.2 ze dne 05.06.2020 
příloha č. 6 Znalecký posudek č. 40-1860.2020 ze dne 5.6.2020 
příloha č. 7 Geometrický plán č. 2785-163/2019 pro k.ú. Čelákovice 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………

… 
Ing. Ondřej Přenosil,  

tajemník 

 
……………………………………………

… 
Mgr. Jiří Havelka 

 právník městského úřadu 
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