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Tisk číslo:  2.3.                           

Datum konání zastupitelstva města 27. 2. 2014 

 

Název tisku 

Prodej domu č.p. 53 v kú. Záluží 
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

Rada města Čelákovice     MěÚ - OH, OSTA, TAJ 

 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) kupní smlouva  

d) znalecký posudek z 03/2012 

e) znalecký posudek  z 06/2012 

f) záměry města na prodej nemovitosti (4 x) zveřejněné na úřední desce 

g) přehledka dle KN 

h) snímky KN s vyznačením pozemků (2 x) 

 

 

Návrh na usnesení 

      
2.3 ZM schvaluje Kupní smlouvu mezi Městem Čelákovice jako prodávajícím a firmou 

K.UHLÍŘ s.r.o., Čelákovice, jako kupujícím, na pozemek st.p.č. -17 – zastavěná plocha a 

nádvoří, o výměře 627 m
2
, včetně stavby určené k bydlení – domu č.p. 53 a dalších 

staveb bez č. p. a č.e., v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 

1.600.000,- Kč. Město rozhodlo o záměru prodeje této nemovitosti, jelikož dříve obytný 

dům s 8 byty nižší kategorie se postupně stal neobyvatelným (od roku 2012 není 

obydlen) a na jeho nezbytnou celkovou rekonstrukci eventuelní demolici město nemá 

volné finanční prostředky. Přestože předmětná nemovitost se nachází v oblasti, která je 

v současně platném územním plánu označena jako OV (všeobecně obytné) určená 

k bydlení, v dnešní době již obytný dům zde umístěný nesplňuje podmínky pro bydlení, 

neboť se nachází v bezprostřední blízkosti oblasti VN (komerce, nerušící výroba a 

sklady) a ZV (zařízení a stavby sloužící zemědělské výrobě). Vzhledem ke stavu i z 

hlediska umístění nemovitosti je předmětná nemovitost z krátkodobého i dlouhodobého 

pohledu pro město nepotřebná, město pro ni nemá žádné využití a její prodej je 

vhodným a nejvýhodnějším řešením. V rámci objektivního stanovení kupní ceny byly 

vypracovány znalecké posudky u nezávislých soudních znalců (ocenění z března 2012 je 

na 1.934.680,- Kč, ocenění z června 2012 je na 1.964.420,- Kč), na základě kterých město 

zveřejnilo záměr prodeje nejprve za cenu 2.850.000,- Kč (25. 7. 2012). Na tento záměr se 

žádný zájemce nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k postupnému snižování minimální 

požadované výše kupní ceny /2 .000.000,- Kč (11. 10. 2012) a 1.970.000,- Kč (15. 10. 

2013)/, a to až na hodnotu 1.600.000,- Kč (14. 1. 2014), na kterou reagoval jediný 

zájemce. Proběhla rovněž poptávka a nabídka ze strany realitních společností, kde 

nejvyšší nabídky činily cca 1.300.000,- Kč. Ze všech těchto uvedených důvodů 

zastupitelstvo města rozhodlo prodej nemovitosti za cenu 1.600.000,- Kč realizovat.  



 

 

 

Důvodová zpráva 

      
Město Čelákovice vlastní obytný dům č.p. 53 v katastru obce Záluží, který byl do r. 2011 

využíván pro nájemní bydlení. Vzhledem ke stavu objektu a malému komfortu bydlení, 

kterému také odpovídala výše nájemného, byli do uvedeného domu postupně umisťováni 

zejména dlužníci. Soustředění těchto lidí urychlilo tzv. „vybydlení“ domu tzn., že v současné 

době nemá dům nájemníky – cca od začátku roku 2012. Pro naplnění své funkce obytného 

domu vyžaduje úplnou rekonstrukci, na niž jednak chybí potřebné investiční prostředky a 

jednak nový územní plán vzhledem k charakteru okolí, počítá v této oblasti s využitím spíš 

pro průmyslovou výrobu. Investice do rekonstrukce na dům pro bydlení by tedy navíc mohla 

být kontraproduktivní. Město začalo od konce roku 2011 činit první kroky k odprodeji této 

nemovitosti. Je pochopitelné, že proces chátrání objektu, který nikdo neobývá, se postupně 

zrychluje. 

OH MěÚ zajistil vypracování dvou znaleckých posudků v březnu a červnu 2012 a byly 

postupně zveřejňovány záměry na prodej nemovitosti. Znalecké posudky i záměry města 

zveřejněné na úřední desce jsou nedílnou součástí tohoto Tisku. 

Pokud se týká znaleckých posudků vypracovaných dvěma různými znalci, vlastní výpočet 

ceny nemovitosti je v posudku z března 2012 je ve výši 1 934 680,- Kč a v posudku. z června 

2012 ve výši 1 964 420,- Kč. Posudek potom pomocí koeficientu prodejnosti (KP - 2,7) 

stanovil prodejní cenu  ve výši 4 198 250,- Kč. 

Záměry města na prodej domu, schválené vždy Radou města Čelákovice, začínají na ceně 

2 850 000,- Kč ze dne 25. 7. 2012, přes 2 000 000,- Kč ze dne 11. 10. 2012 a 1 970 000,- Kč 

ze dne 15. 10. 2013 končí momentálně u ceny 1 600 000,- Kč  ze dne 14. 1. 2014. Zároveň se 

zveřejněním posledního záměru byly osloveny realitní společnosti nabízející nemovitosti na 

svých portálech prostřednictvím internetu, přičemž jejich informativní nabídky za tuto 

nemovitost oscilovaly na částce 1 300 000,- Kč.  

Na některé z postupně vyvěšovaných záměrů reagovala firma  K.UHLÍŘ s.r.o., se sídlem 

Zálužská 118, Záluží, která však v předchozích případech nedokázala akceptovat nabízenou 

cenu až po zveřejnění posledního záměru přišla právě od této firmy jediná nabídka na odkup 

za 1 600 000,- Kč. 

Podanou nabídku firmy K.UHLÍŘ s.r.o. projednala RM na svém jednání dne 3. 2. 2014 a 

doporučuje Zastupitelstvu města Čelákovice odprodej uvedené nemovitosti firmě K.UHLÍŘ 

s.r.o. za nabídnutou cenu.    


