
Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.1.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) kupní smlouva  

d) snímek KN s vyznačením pozemku  

 

 

Návrh na usnesení 

      
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. V., bytem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Ing. V. 

V., bytem Čepí, jako kupujícími, na pozemek st. p. č. 1427/36 – 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 

      
Je předložena kupní smlouva na odprodej pozemku pod garáží V Prokopě, za cenu 1.050,- 

Kč/m
2  

vlastníkovi garáže 

- vlastníci stavby garáže na st.p.č. 1427/36 – pan P. V. a Ing. V. V.  

Po odprodejích pozemků pod garážemi V Prokopě v roce 2013 a 2014 byl opětovně záměr na 

odprodej výše uvedeného pozemku schválen Radou města Čelákovic dne 1. září 2014 – 

zveřejněn na úřední desce od 11. 9. 2014 do 29. 9. 2014. 

 

 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.2.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) kupní smlouva  

 

 

Návrh na usnesení 

      
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 firmou RWE GasNet, s.r.o., 401 17 Ústí nad Labem, jako 

kupujícím, na plynárenské zařízení, včetně všech součástí a příslušenství, které bylo 

realizováno v rámci stavby „Plošná plynofikace Čelákovice – místní části Záluží“, za 

dohodnutou cenu 2.433.000,- Kč. 

 

Důvodová zpráva 

      
Je předložena kupní smlouva na odprodej plynárenské zařízení, včetně všech součástí a 

příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby „Plošná plynofikace Čelákovice – místní 

části Záluží“, za dohodnutou cenu 2.433.000,- Kč. 

Následně budou muset být sepsány na pozemky dotčené plynárenským zařízením a 

ochrannou zónou Smlouvy o zřízení věcných břemen. Z tohoto důvodu bude platba za 

zařízení rozdělena na splátky. 

 

 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.3.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatný převod pozemků od 

Státního pozemkového úřadu  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) snímek KN s vyznačením pozemků  

d) smlouva o bezúplatném převodu  

 

 

Návrh na usnesení 

      
3.3.1 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1998   – zahrada, o celkové výměře 

1272 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, z vlastnictví České republiky 

(s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví 

Města Čelákovic. 

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

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o bezúplatném převodu 

pozemků z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu 

Státního pozemkového úřadu) do vlastnictví Města Čelákovic, na pozemky p.č. 1998 – 

zahrada, o výměře 1272 m
2
 a p.č. 445 – zahrada, o výměře 627 m

2
, vše v k.ú. Čelákovice 

a obci Čelákovice. 

 

Důvodová zpráva 

      
Na základě podání žádosti z roku 2012 o bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 95/1999 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, na základě § 5. odst. 1 tohoto zákona, převod z vlastnictví 

České republiky (ve správě PF ČR) do vlastnictví Města Čelákovic - bylo požádáno o převod 

parcel : p.p.č. 436, p.p.č. 437, p.č. 438, p.č. 1998 a část - dle ÚP  zastavitelná část- p.p.č. 

1681/11, všechny v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice (ZM Čelákovic schváleno pouze 

podání žádosti - viz Výpis z usnesení č. 12/2012/6.8) a následného doplnění žádosti o 

bezúplatný převod pozemků podle § 7 odst. 1 písm. a), b), c) a e) zákona č. 503/2012 Sb., o 

Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů – zákon o SPÚ (schváleno na zasedání ZM Čelákovic – viz Výpis z usnesení č. 

26/2013/70) je dle zákona nutné schválit bezúplatný převod i pro p.č. 1998 – zahrada, o 

výměře 1272 m
2
, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Dále je nutné pro převod pozemků schválit i znění Smlouvy o bezúplatném převodu 

pozemků z vlastnictví České republiky (s příslušností hospodařit s majetkem státu Státního 



pozemkového úřadu) do vlastnictví Města Čelákovic, na pozemky p.č. 1998 – zahrada, o 

výměře 1272 m
2
 a p.č. 445 – zahrada, o výměře 627 m

2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.4.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – prodej nemovitostí – V Prokopě 

č.p. 1308  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) doporučení RM – viz Výpis RM č. 21/2014/854 

d) Protokol o otevírání obálek s nabídkami 

e) seznam podaných nabídek 

f) kupní smlouva  

g) Prohlášení o přistoupení 

h) snímek KN 

 

 

 

Návrh na usnesení 

      
3.4.1. ZM schvaluje prodej nemovitostí, st.p.č. 1373 – zastavěná plocha a nádvoří (včetně 

domu č.p. 1308), o výměře 74 m
2
 a p.č. 1380/5 – ostatní plocha/ manipulační plocha, o 

výměře 98 m
2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, zájemci s nejvyšší nabídkou 

předloženou formou obálkové metody – manželům J. a R. S. 

 

3.4.2. 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 manželi R. a J. S., bytem Čelákovice, jako 

kupujícími, na pozemek st.p.č. -1373 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 74 m
2
, jehož 

součástí je rovněž stavba č.p. 1308, objekt bydlení, a dále na pozemek parc. č. 1380/5 

ostatní plocha – manipulační plocha, o výměře 98 m
2
, vše v obci Čelákovice a 

katastrálním území Čelákovice, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a 

povinnostmi, za celkovou kupní cenu 1.721.573,- Kč, včetně Prohlášení o přistoupení k 

dohodě o užívání společně přístupných prostor a společných zařízení. 

 

 

Důvodová zpráva 

      
Město Čelákovice vyhlásilo záměr na prodej nemovitostí, formou obálkové metody. 

Vyvěšeno dne 24.6.2014, sejmuto dne 28.7.2014. Jednalo se o st.p.č. 1373 – zastavěná 



plocha a nádvoří (včetně domu č.p. 1308)  o výměře 74 m
2
 a p.č. 1380/5 – ostatní plocha/ 

manipulační plocha, o výměře 98 m
2
, vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, lokalita V 

Prokopě. 

Dne 31.7.2014 provedla komise jmenovaná starostkou PhDr. Zdeňkou Tichou, otevření a 

vyhodnocení nabídek. Bylo podáno celkem 7 obálek. Z podaných nabídek byl vytvořen 

seznam, v němž jsou nabídky seřazeny dle výše nabízené ceny. 

Nejvyšší cena za prodej výše uvedených nemovitostí z vlastnictví Města Čelákovic byla 

nabídnuta v obálce č. 5 – J. a R. S. – v částce 1.721.573,- Kč. 

 

Po schválení bodu 3.4.1. je předložena ke schválení Kupní smlouva na prodej výše 

uvedených nemovitostí. 

 

 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.5.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě  
 

 

 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

d) snímek KN s vyznačením pozemků  

 

 

Návrh na usnesení 

      
3.5. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. 

IV-12-6005841VB1 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemků a spol. ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské sítě práva 

zřídit, provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemků p. č. 677/1 – ostatní 

plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 680/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 976 

m², p. č. 686/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 433 m², p. č. 719/8 – 

ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – ostatní plocha/zeleň, 

výměře 568 m², p. č. 722 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 281 m², p. č. 3202/1 – ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m² a p. č. 4225 – ostatní plocha/jiná plocha, o 

výměře 320 m², všechny v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení NN, VN a 

transformační stanice CTSbb a pojistkové skříně. 

 

Důvodová zpráva 

      
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako 

vlastníkem pozemků, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 

Smlouva řeší akci „Čelákovice – nám. 5. května – kVN, kTS, kNN pro byty“ – spočívající 

v právu oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení NN a VN, transformační 

stanici CTSbb a pojistkové skříně přes pozemky vlastníka pozemků p. č. 677/1 – ostatní 

plocha/zeleň, o výměře 22 697 m², p. č. 680/2 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 976 m², 

p. č. 686/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 2 433 m², p. č. 719/8 – ostatní 

plocha/manipulační plocha, o výměře 301 m², p. č. 721/2 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 

568 m², p. č. 722 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1 281 m², p. č. 3202/1 – ostatní 



plocha/ostatní komunikace, o výměře 1 195 m² a p. č. 4225 – ostatní plocha/jiná plocha, o 

výměře 320 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti 

inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 40.000,- Kč + DPH (slovy: Čtyřicet tisíc korun 

českých + DPH). 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.6.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě  
 

 

 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

d) snímek KN s vyznačením pozemku  

 

 

Návrh na usnesení 

      
3.6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. 

IV-12-6014791/1 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské sítě práva 

zřídit, provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 498/19 – zahrada, o 

výměře 913 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kabelové vedení kNN. 

 

Důvodová zpráva 

      
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako 

vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 

Smlouva řeší akci „SEDLČÁNKY (B403)“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 

provozovat a vést kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 489/19 – 

zahrada, o výměře 913 m², v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení 

služebnosti inženýrské sítě činí pro Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: 

Dvanácttisíc tisíc korun českých + DPH). 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.7.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě  
 

 

 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

d) snímek KN s vyznačením pozemku  

 

 

Návrh na usnesení 

      
3.6. ZM schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Smlouvu o služebnosti inženýrské sítě č. 

IV-12-6014791/1 mezi Městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ 

Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou na služebnost inženýrské sítě práva 

zřídit, provozovat a vést přes pozemek vlastníka pozemku p. č. 3111/1 – ostatní 

plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

kabelové vedení kNN. 

 

Důvodová zpráva 

      
Je předložena smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Městem Čelákovice, jako 

vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. 

Smlouva řeší akci „Čelákovice, Přístavní – kNN – č. p. 1754/3 – spočívající v právu 

oprávněné osoby zřídit, provozovat a vést kabelové vedení kNN přes pozemek vlastníka 

pozemku p. č. 3111/1 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 3195 m², v k. ú. 

Čelákovice a obci Čelákovice. Finanční náhrada za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí pro 

Město Čelákovice 12.000,- Kč + DPH (slovy: Dvanácttisíc korun českých + DPH). 



Zastupitelstvo města Čelákovice - 31/2014 

 

Tisk číslo:    3.8.                         

Datum konání zastupitelstva města 2. 10. 2014 

 

Název tisku 

Majetkoprávní záležitosti – kupní smlouva  
 

Předkladatel:                                                            Zpracovatelé:                                            

PhDr. Zdeňka Tichá, starostka    MěÚ - OH, OSTA 

 

Tisk obsahuje: 

a) návrh na usnesení  

b) důvodovou zprávu 

c) kupní smlouva  

d) snímek KN s vyznačením pozemků  

 

 

Návrh na usnesení 

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Kupní smlouvu č. UZSVM/S/17478/2014-

HMSO mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako 

prodávajícím, a městem Čelákovice, jako kupujícím, na ideální spoluvlastnictví (v 

podílu 3/5) na pozemky p. č. 958/3 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 1505 m
2 

a p. č. 959/8 

– ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 153 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci 

Čelákovice. 

 

Důvodová zpráva 

      
ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových byla městu Čelákovice učiněna 

nabídka na odprodej id. spoluvlastnictví (v podílu 3/5) na pozemky p. č. 958/3 – ostatní 

plocha/zeleň, o výměře 1505 m
2 

a p. č. 959/8 – ostatní plocha/ostatní komunikace, o výměře 

153 m
2
, v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které mohou být dotčeny výstavbou obchvatu 

města Čelákovice. Radou města byl záměr schválen – viz Výpis RM č. 26/2013/262 dne 4. 

12. 2013. Pro dokončení celé akce je ČR – ÚZSVM předložena ke schválení Kupní smlouva 

č. UZSVM/S/17478/2014-HMSO. 
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