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Datum konání rady města    27. 2.  2014 

 

Název tisku 

Manželé V.  - žádost o udělení výjimky z Dohody 

49425/2004 

 
 
 
Zpracovatel:   Ing. Karel Majer – ved. odboru FaP 

 
Předkladatel:  Ing. Bohumil Klicpera  - mistostarosta 
 

 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) žádost o udělení výjimky 

d) Dohoda č. 49425/2004 o příspěvku stavebníka na budování technické infrastruktury 

v lokalitě Sedlčánky - jih 

e) kupní smlouva 
f) rozhodnutí  - stavební povolení 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města Čelákovic neschvaluje podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů žádost o udělení výjimky z Dohody 49425/2004 a 

nesouhlasí se splácením vratné části příspěvku, který Ing. J. V. a paní V. V., Zruč nad 

Sázavou, poskytli městu Čelákovice na základě Dohody č. 49425/2004 o příspěvku 

stavebníka na budování technické infrastruktury v lokalitě Sedlčánky – jih, počínaje 

rokem 2014, z důvodů nesplnění sjednaných podmínek 

nebo 

Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje podle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, žádost o udělení výjimky z Dohody 49425/2004 a 

souhlasí se splácením vratné části příspěvku, který Ing. J. V. a pí V. V., Zruč nad 

Sázavou, poskytli městu Čelákovice na základě Dohody č. 49425/2004 o příspěvku 

stavebníka na budování technické infrastruktury v lokalitě Sedlčánky – jih, počínaje 

rokem 2014.    

 
 

Důvodová zpráva 

 
Manželé V. v roce 2004 koupili stavební parcelu č. p. 494/25 v lokalitě Sedlčánky – jih. Podle 

dohody 49425/2004 poskytli městu částečně vratný příspěvek na budování TI v uvedené 



lokalitě ve výši 340 tis. Kč. Vracení vratné části ve výši 136 tis. Kč je podmíněno postavením 

a zkolaudováním rodinného domu na uvedené stavební parcele. 

Manželé V. parcelu v roce 2012 prodali manželům B., kterým bylo v roce 2013 uděleno 

stavební povolení ke stavbě domu.  

Kolaudace do konce roku 2013 nebyla provedena, dům není postaven. Podmínka pro vracení 

části příspěvku tak splněna nebyla.  

Manželé V. z důvodů pokročilého věku však žádají o výjimku z této podmínky a umožnění 

vrácení 136 tis. Kč. 

 
 
 
 
 
 


