
Podklad č. 4.1 pro jednání ZM 24/2013 na den 25. 9. 2013 

Zpracovatel: Kašpárková, Klaudová, 11. 9. 2013 

Předkladatel: starosta  

 

 

Majetkoprávní záležitosti  
     
  
4.1 ZM dne 27. 6. 2012 schválilo v bodě 4.1 Kupní smlouvu mezi Městem 

Čelákovice jako prodávajícím a p. B. M., Čelákovice (vlastníkem id. ½) a 

manželi J. a M.K. (vlastníky id. ½ - SJM), Čelákovice, jako kupujícími, na 

budovu  č.p. 1308 – budova bydlení, na pozemku st.p.č. -1373, pozemek  st.p.č. 

–1373 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m², a pozemek p. č. 1380/5 – 

ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú. Čelákovice a 

obci Čelákovice, za celkovou cenu 1 223 613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení 

o přistoupení k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných 

zařízení. Vzhledem k tomu, že kupující dosud nezaplatili kupní cenu, je 

doporučeno usnesení zrušit a od smlouvy odstoupit.                 

 

Návrh na usnesení: 

 

4.1 ZM ruší své usnesení č. 14/2012/4.1 ze dne 27. 6. 2012, kterým schválilo 

Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a p. B. M., 

Čelákovice (vlastníkem id. ½) a manželi J. a M. K. (vlastníky id. ½ - SJM), 

Čelákovice, jako kupujícími, na budovu  č.p. 1308 – budova bydlení, na 

pozemku st.p.č. -1373, pozemek  st.p.č. –1373 – zastavěná plocha a nádvoří, 

o výměře 74 m², a pozemek p. č. 1380/5 – ostatní plocha, manipulační 

plocha, o výměře 98 m², vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za 

celkovou cenu 1 223 613,- Kč, včetně Doložky a Prohlášení o přistoupení 

k Dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení, a 

schvaluje odstoupení Města Čelákovic od této smlouvy z důvodu 

neuhrazení kupní ceny. 

 

 

4.2 Zastupitelstvo města schválilo dne 6. 2. 2013 bezúplatné nabytí části 

pozemku – autobusová zastávka a chodník ul. Mochovská, nyní je 

Středočeským krajem předložena smlouva. 

 

Příloha:  1 x smlouva 

                1 x mapa 

 

Návrh na usnesení: 



 

4.2 ZM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským 

krajem, Praha 5, jako budoucím dárcem, a Městem Čelákovice, jako 

budoucím obdarovaným, na darování části (o výměře cca 167 m
2
)  

pozemku p.č. 3048/1 – ostatní plocha, silnice, o celkové výměře 7379 m
2
, 

v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

 

4.3 Je předložena smlouva o věcném břemeni se společností SVÚM a.s.,  

Praha 9. Úhrada za věcné břemeno je dohodnuta ve výši 100.000,- Kč + DPH.  

 

Příloha:  1 x smlouva 

                1 x mapa 

 

Návrh na usnesení: 

 

4.3 ZM schvaluje Smlouvu o věcném břemeni mezi Městem Čelákovice 

jako povinným z věcného břemene a fi SVÚM a.s., Praha 9, jako 

oprávněným z věcného břemene na věcné břemeno práva uložení, vedení, 

provozu, oprav a údržby kanalizačního potrubí – kanalizační přípojky - 

přes pozemek ve vlastnictví povinného p.č. 1354/51 – ostatní plocha, 

manipulační plocha, o výměře 4046 m², v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

4.4 Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako 

povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, jako  

oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno zřízení, umístění, 

provozování zařízení distribuční soustavy (kabelové vedení kNN a kVN) na 

nemovitostech ve vlastnictví povinného –  pozemcích osada Grádo, pro Tesco, 

č.p. 1339/3 a U Podjezdu. Dále je předložena Smlouva o zřízení věcného 

břemene s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na zřízení plynovodní přípojky 

v Sedlčánkách. 

 

Příloha:  5 x smlouva 

                5 x mapa 

 

Návrh na usnesení: 

 

4.4.1 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IZ-12-

6000305/VB/2 pro stavbu „Káraný – přeložka VN – kVN osada Grádo“ 

mezi Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné 

břemeno práva zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 



soustavy - kabelového vedení VN a kVN na pozemku p.č. 1591/13 – trvalý 

travní porost, o výměře 877 m², v k. ú. Káraný a obci Káraný. 

 

4.4.2 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6011290/VB/2 pro stavbu „Čelákovice – kVN pro Tesco“ mezi Městem 

Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva 

zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového 

vedení kVN na pozemku p.č. 3571/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o 

výměře 3641m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

4.4.3 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-

6013058/01 pro stavbu „Čelákovice kNN č.p. 1339/3“ mezi Městem 

Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ Distribuce, a.s., 

Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno práva 

zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení 

kNN, na pozemcích: p.č. 3191/7 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o 

výměře  661 m², p.č. 3191/6 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 

1222 m², p.č. 1354/85 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 693 

m², a p.č. 1354/84 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 215 m², 

všech v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

 

4.4.4 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-

6001222/VB/1 pro stavbu „Čelákovice – kNN, U Podjezdu u č.p. 231“ mezi 

Městem Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi ČEZ 

Distribuce, a.s., Děčín IV, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné 

břemeno práva zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 

soustavy - kabelového vedení kNN na pozemku p.č. 3141 – ostatní plocha, 

ostatní komunikace, o výměře 1263 m², v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

4.4.5 ZM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městem 

Čelákovice jako povinným z věcného břemene a fi RWE GasNet, s.r.o., 

Ústí nad Labem, jako oprávněným z věcného břemene, na věcné břemeno 

práva zřízení a provozování plynárenského zařízení – přípojky plynu na 

pozemku p.č. 866/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře  

1722 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 

 



Podklad pro zasedání Zastupitelstva  města 

 
 

PODKLAD Č.  4.5. NA JEDNÁNÍ ZM 24/2013 NA DEN 25. ZÁŘÍ  2013 

 

Zpracovatel: Dana Teichmanová 

Předkladatel: Ing. Josef Pátek, starosta  

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení  a spolupráci  č. 118/2008/OIN mezi Středočeským 

krajem a městem Čelákovice na akci „ II /2 45 Čelákovice,  kruhová křižovatka s  I I I /10162“  

 

Dne 19. 5. 2008 byla uzavřena smlouva o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN mezi Středočeským krajem a 

městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s III/10162“, na základě které byla provedena 

výstavba kruhové křižovatky na křížení ulic Sokolovská a Toušeňská. Výstavba kruhové křižovatky byla zahájena 

dne 27. 2. 2012 a dokončena dne 13. 9. 2012.  

Město Čelákovice se dle smlouvy o spolupráci zavázalo uhradit náklady za realizaci stavebních objektů SO 102 – 

ulice Sokolovská, SO 103 – chodníky a SO 701 – opěrná zeď. Celková cena této části stavby byla vyčíslena na 

3 167 826, 62 Kč bez DPH. Město Čelákovice má příslušnou částku vyhrazenu v rozpočtu města na rok 2013, 

k úhradě však dosud nedošlo. V uzavřené smlouvě o sdružení a spolupráci bylo uvedeno, že fakturace proběhne 

samostatně na každého investora. V průběhu realizace však byla fakturace za všechny stavební objekty 

zhotovitelem stavby, firmou CGM Czech a.s., Říčany, provedena na Středočeský kraj.  

Nyní je tedy ZM předkládán ke schválení dodatek č. 1 k uvedené smlouvě, kde bude způsob fakturace upraven 

tak, aby umožňoval přefakturaci podílu odpovídající investici města. 

 

Pří lohy:  1x dodatek č. 1 vč. schvalovací doložky 

1x původní smlouva o sdružení   

  1x usnesení kraje o schválení uzavření dodatku 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Návrh usnesení   

 

4.5.  ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení a spolupráci č. 118/2008/OIN mezi Středočeským 
krajem a městem Čelákovice na akci „II/245 Čelákovice, kruhová křižovatka s III/10162“ 
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