
 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 1 z 3 
 

 
 

       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. 5.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2020 DNE 09.12.2020 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA SML/2020/549 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKŮ P. Č. 500/2 A 
P. Č. 500/94, V K. Ú. SEDLČÁNKY A OBCI ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 15/2020 pod bodem 2.7 dne 26.05.2020 a Radou města č. 26/2020 
pod bodem 2.5 dne 10.09.2020 byla projednána žádost manželů N
na odkup částí pozemků z majetku města – části p. č. 500/2 a části p. č. 500/94, vše 
v k. ú. Sedlčánky.  

Geometrickým plánem č. 775-82/2020 (vypracovaném společností Geodetické práce 
Ing. Jan Kefurt a potvrzeném Katastrálním pracovištěm Praha – východ pod PGP-
2724/2020-209 dne 17.08.2020) byly z dotčených parcel p. č. 500/94 a p. č. 500/2, 
v katastrálním území Sedlčánky, odděleny díly označené:    

- díl a o výměře 32 m2 oddělený z parcely č. 500/94 ostatní plocha, který je po 
výstavbě oplocení součástí zahrady na p. č. 500/47 (ve vlastnictví manželů 
Nováčkových) 

- díl b o výměře 6 m2 oddělený z p. č. 500/94 ostatní plocha, který je zastavěn 
stavbou včelníku  

- díl d o výměře 1 m2 oddělený z p. č. 500/2 ostatní plocha, který je zastavěn 
stavbou včelníku 

které jsou součástí kupní smlouvy.  

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Znalkyní, paní J K , byl vypracován znalecký posudek č. 43-1863.2020, 
dle kterého je výsledná vypočítaná cena za všechny oddělované díly (celková 
výměra dílů = 39 m2) po zaokrouhlení ve výši 38.210,00 Kč. 

V konečné ceně za odprodej všech požadovaných dílů je započítána částku 
za vypracování znaleckého posudku ve výši 1.500,00 Kč a budoucí vkladový 
poplatek ve výši 2 000,00 Kč. Celková cena  za oprodej dílů činí 41.710,00 Kč. 

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce 
od 22.09.2020 do 09.10.2020.  

Zastupitelstvu města je předkládána Kupní smlouva č. SML/2020/549 (viz příloha 
č. 1) na odprodej částí pozemků z vlastnictví města Čelákovice - dílu a o výměře 
32 m2 odděleného z parcely č. 500/94 ostatní plocha, dílu b o výměře 6 m2 
odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d o výměře 1 m2 oddělený 
z p. č. 500/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu ve výši 
41.710,00 Kč.  

Předmět prodeje: 

 
 
 vlastnictví města     dotčené části pozemků 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem do rozpočtu města.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 15/2020/2.7 ze dne 26.05.2020 
Usnesení RM č. 28/2020/2.5 ze dne 15.09.2020 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
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 Kupní smlouvy č. SML/2020/549 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, manželi N , jako kupujícími dílu a o výměře 32 m2 
odděleného z parcely č. 500/94 ostatní plocha, dílu b o výměře 6 m2 
odděleného z p. č. 500/94 ostatní plocha a dílu d o výměře 1 m2 odděleného 
z p. č. 500/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 
41.710,00 Kč. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2020/549 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 775-82/2020 
příloha č. 3 Znalecký posudek č. 43-1863.2020 
 
 

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 

 


