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       V Čelákovicích dne 03.05.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

………………………………………… 
Ing. Josef Pátek,  
starosta města 

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 19/2021 DNE 12.05.2021 
 
 
SMLOUVA KUPNÍ – SML/2021/069 NA ODKUP POZEMKŮ P. Č. 436, P. Č. 437 
A P. Č. 438, MEZI MĚSTEM ČELÁKOVICE A STÁTNÍM POZEMKOVÝM ÚŘADEM, 
VŠE V K. Ú. ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V roce 2020 požádalo město Čelákovice Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) 
o odprodej pozemků, p. č. 436, p. č. 437 a p. č. 438 v k. ú. Čelákovice, které tvoří 
funkční celek s nemovitostmi, st. p. č. 434 a st. p. č. 435, které město odkoupilo 
od společnosti Správa železnic, s.o. Praha. 
Dle požadavku SPÚ byla mezi městem Čelákovice a SPÚ uzavřena dne 01.06.2020 
na požadované nemovitosti Pachtovní smlouva č. 23N20/80 (SML/2020/344 – 
schváleno Usnesením RM č. 13/2020/2.3 dne 15.05.2020) a následně město dle 
požadavku SPÚ na podkladě „Výzvy k úradě nákladů spojených s oceněním 
nemovitých věcí“ uhradilo na účet SPÚ částku ve výši 7 260,00 Kč. 
SPÚ předložil ke schválení koncept „Kupní smlouvy č. 1001952180 – 
č. SML/2021/069“ na odprodej pozemků p.č. 436 zahrada, p.č. 437 zahrada a p. č. 438 
zahrada za kupní cenu ve výši 1 267 760,00 Kč s tím, že část kupní ceny ve výši 
126 776,00 Kč zaplatí město Čelákovice před podpisem této kupní smlouvy a zbývající 
část ve výši 1 140 984,00 Kč bude uhrazena do 60 dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 
 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.3 
 
 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 3 
 

 

 pozemky ve vlastnictví města   pozemky dle kupní smlouvy 
 
Zastupitelstvu města je předkládáno znění kupní smlouvy SML/2021/069. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Na 3639-6130 finanční prostředky zajištěny 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 13/2020/2.3 dne 15.05.2020 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3 
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. 1001952180 č. SML/2021/069 mezi městem Čelákovice, 
jako kupujícím a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, 
jako prodávajícím pozemku p. č. 436 – zahrada o výměře 74 m2, p. č. 437 – 
zahrada o výměře 238 m2, p. č. 438 – zahrada o výměře 377 m2, se všemi 
součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi kupujícímu za celkovou cenu 
ve výši 1 267 760,00 Kč, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
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PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 kupní smlouva č. 1001952180 č. SML/2021/069 

 
 

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 
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