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       V Čelákovicích dne 11. 2. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

vedoucí odboru starosty 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 2. 2015 
 
 
SMLOUVA SMĚNNÁ S DRUŽSTVEM GARÁŽNÍKŮ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Je předložena Směnná smlouva mezi budoucím investorem stavby u nákladové 
vrátnice - Družstvem vlastníků garáží v Čelákovicích a městem. První prodej 
pozemků mezi městem Čelákovice a Družstvem vlastníků se uskutečnil v roce 2010 
(pod V-11457/2010-209). Po předložení upravené projektové dokumentace ke 
schválení bylo nutno provést korekce v umístění stavby a následně i potřeba provést 
směnu pozemků z důvodu posunů stavby. Vzhledem k platnosti nového občanského 
zákoníku, katastrálního zákona a stavebního zákona není v současné době možno 
provádět stavby na podkladě smluv o smlouvách budoucích o směně pozemků (buď 
musí stavebník vlastnit požadovaný pozemek celý, nebo musí být sepsána smlouva 
o právu stavby).  
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 5.2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Dorovnání ceny za směnu ve výši 460.800,- Kč - par. 3639 položka 3111. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM 15/2009/2.2.4 
Usnesení ZM 22/2010/1.1 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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Usnesení ZM 29/2014/213 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

5.2 - schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a DRUŽSTVEM VLASTNÍKŮ 
GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH, Čelákovice, na nemovitosti tak, že město 
Čelákovice převede pozemek p.č. 1339/10, díl „i“  – ostatní plocha, jiná 
plocha, o výměře 233 m², pozemek p.č. 1339/10, díl „a“  – ostatní plocha, 
jiná plocha, o výměře 174 m², pozemek p.č. 1339/10, díl „b“  – ostatní 
plocha, jiná plocha, o výměře 12 m², pozemek p.č. 1339/10, díl „f“  – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 48 m², pozemek p.č. 1339/8  – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 54 m², a pozemek p.č. 1339/9  – 
ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 32 m², všechny v k.ú. Čelákovice a 
obci Čelákovice, do vlastnictví DRUŽSTVA VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ 
V ČELÁKOVICÍCH, a DRUŽSTVO VLASTNÍKŮ GARÁŽÍ V ČELÁKOVICÍCH 
převede pozemek p.č. 1333/69 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 77 
m2, a pozemek p.č. 1339/7 – ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 220 m2 
(sestávající z celého pozemku p.č. 1339/7 o výměře 120 m2, z části 
pozemku p.č. 1339/5 - díl „h“ o výměře 75 m2 a části p.č. 1333/69 - díly 
„d“+„e“ o výměře 25 m2), oba v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do 
vlastnictví města Čelákovic, s tím, že finanční kompenzace ve prospěch 
města Čelákovic činí 460.800,- Kč. 

 
PŘÍLOHY 
 
1. smlouva 
2. mapa 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek 
(starosta) 

 
……………………………………………… 

Jan Baran 
(tajemník městského úřadu) 

 
 
 

 

 
 


