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       V Čelákovicích dne 18.11.2020 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2020 DNE 09.12.2020 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA SML/2020/554 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKŮ P. Č. 832/2 A 
P. Č. 938, V K. Ú. SEDLČÁNKY A OBCI ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 16/2019 pod bodem 2.6 dne 23.07.2019 a Radou města č. 25/2020 
pod bodem 2.1 dne 31.08.2020 byla projednána žádost, vlastníků nemovitosti č.p. 18 
v k. ú. Sedlčánky (vlastníci v SJM N  Trung Oa  a T  T Diem Ly), 
na odkup částí pozemků z majetku města – části p. č. 938 a části p. č. 832/2, 
vše v k. ú. Sedlčánky.  

Geometrickým plánem č. 607-27/2020 (vypracovaném panem M  M  
a potvrzeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, KP Praha-východ dne 
06.02.2020 pod číslem PGP-468/2020-209) byly z dotčených parcel p. č. 832/2 
a p. č. 938, v katastrálním území Sedlčánky, odděleny oplocené a zastavěné části 
dotčených pozemků označeny jako p. č. 832/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2 
(zaplocená část oddělená z p. č. 832/2), st. p. č. 604 – zastavěná plocha o výměře 
84 m2 (část pozemku pod budovou č. p. 18 oddělená z p. č. 832/2), p. č. 832/6 – 
ostatní plocha o výměře 16 m2 (zaplocená část oddělená z p. č. 832/2) a p. č. 938 – 
ostatní plocha o výměře 5 m2 (zaplocená část oddělená z p. č. 938). Celkem 
se jedná o 117 m2 plochy stavebních pozemků, které jsou součástí kupní smlouvy.  

Dle znaleckého posudku č. 43-1863.2020 zadaného pro prodej částí pozemků 
obdobného charakteru ve shodné lokalitě byla stanovena jednotková cena ve výši 

Zastupitelstvo města 
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979,78 Kč/m2. Neboť nemovitost č. p. 18 je využívána pro podnikatelskou činnost 
je k základní ceně pozemku připočítáno DPH ve výši 21%. 

Výpočet prodejní ceny: 
základní       117 x 979,78 = 114.634,26  
navýšeno o 21 % DPH     114.634,26 + 24.073,19 = 138.707,45 
minimální cena po zaokrouhlení   138.707,00 Kč 
vkladový poplatek         2.000,00 Kč 
cena celkem      140.707,00 Kč 

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce 
od 08.09.2020 do 25.09.2020.  

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/554 (viz příloha 
č. 1) na odprodej částí pozemků z vlastnictví města Čelákovice = p. č. 832/5 – ostatní 
plocha o výměře 12 m2, st. p. č. 604 – zastavěná plocha o výměře 84 m2, p. č. 832/6 
– ostatní plocha o výměře 16 m2 a p. č. 938 – ostatní plocha o výměře 5 m2, vše 
v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 140.707,00 Kč.  

Předmět prodeje: 

 

 
 vlastnictví města   
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem do rozpočtu města.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM 16/2019/2.6 ze dne 23. července 2019 
Usnesení RM  25/2020/2.1 ze dne 31.08.2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.4 
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/2020/554 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a N  T O a T  Thi D  L , jako kupujícími 
p. č. 832/5 – ostatní plocha o výměře 12 m2, st. p. č. 604 – zastavěná plocha 
o výměře 84 m2, p. č. 832/6 – ostatní plocha o výměře 16 m2 a p. č. 938 – ostatní 
plocha o výměře 5 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 
140.707,00 Kč. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2020/554 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 607-27/2020 
 
 

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 

 


