
Zastupitelstvo města Čelákovice - 28/2014 

 

Tisk číslo:    4.1.                         

Datum konání zastupitelstva města 24. 4. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouvy  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) kupní smlouvy 6x  

d) snímek KN s vyznačením pozemků  

 

Návrh na usnesení 

      
4.1.1 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a panem P. K., bytem Čelákovice, jako kupujícím, na 

pozemek st. p. č. 1427/20 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 22.050,- Kč. 

 

4.1.2 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní M. M., bytem Čelákovice, jako kupující, na 

pozemek st. p. č. 1427/22 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 18.900,- Kč. 

 

4.1.3 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a panem M. M., bytem Larnaca Kypr, jako kupujícím, 

na pozemek st. p. č. 1427/23 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 18.900,- Kč. 

 

4.1.4 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi A. a O. V., bytem Čelákovice, jako kupujícími, 

na pozemek st. p. č. 1435/64 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 18.900,- Kč. 



 

4.1.5 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a paní V. G., bytem Čelákovice, jako kupující, na 

pozemek st. p. č. 1435/74 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 18.900,- Kč. 

 

4.1.6 ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu mezi městem 

Čelákovice, jako prodávajícím, a manželi J. a B. Š., bytem Čelákovice, jako kupujícími, 

na pozemek st. p. č. 1435/75 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m
2
, v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, za dohodnutou cenu 

1.050,- Kč/m
2
 , t.j. za celkovou cenu 18.900,- Kč. 

 

Důvodová zpráva 

      
Jsou předloženy kupní smlouvy na odprodej pozemků pod garážemi V Prokopě, za cenu 

1.050,- Kč/m
2  

jednotlivým vlastníkům garáží 

- vlastník stavby garáže na st.p.č. 1427/20 – pan P. K.  

- vlastník stavby garáže na st.p.č. 1427/22 – paní M. M. 

- vlastník stavby garáže na st.p.č. 1427/23 – pan M. M. 

- vlastníci stavby garáže na st.p.č. 1435/64 – manželé A. a O. V. 

- vlastník stavby garáže na st.p.č. 1435/74 – paní V. G. 

- vlastníci stavby garáže na st.p.č. 1435/75 – manželé J. a B. Š. 

Po odprodejích pozemků pod garážemi V Prokopě v roce 2013 byl opětovně záměr na 

odprodej výše uvedených pozemků schválen Radou města Čelákovic dne 3. března 2014 – 

zveřejněn na úřední desce od 13. 3. 2014 do 31. 3. 2014. 

 

 


