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       V Čelákovicích dne 11. 02. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta 

 
……………………………………………… 

 referent OH MěÚ 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 3/2015 DNE 25. 02. 2015 
 
 
Schválení nabídkové kupní ceny za pozemek p.č. 1758/55, k.ú. Čelákovice 
z vlastnictví ČR s právem hospodaření pro ÚZSVM 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě žádosti firmy AMIRRO, s.r.o. a ve smyslu následných jednání s touto 

firmou souhlasilo město Čelákovice s prodejem části pozemku p.č. 1758/28, dle 

geometrického plánu č. 2330-518/2013, pro k.ú. Čelákovice, nově označeného jako 

p.č. 1758/28, o výměře 220 m2.  

Současně město Čelákovice požádalo (dopisem z 5. 9. 2014) o odprodej části 
pozemku p.č. 1758/28, dle geometrického plánu č. 2330-518/2013, pro k.ú. 
Čelákovice, nově označeného jako p.č. 1758/55, o výměře 29 m2, neboť tato část je 
využívána jako veřejná komunikace - lokalita Nedaniny  (u příjezdové cesty k lávce 
přes Labe a cyklistické stezce). 
Rozdělení předmětného pozemku p.č. 1758/28, dle GP č. 2330-518/2013, schválil 
Městský úřad Čelákovice, odbor výstavby, dne 17. 10. 2014 pod č.j. 
MUC/10649/2014. 
Na základě kladného stanoviska města k prodeji nově odděleného pozemku 
pozemkové parcely č. 1758/28 do vlastnictví firmy AMIRRO, s.r.o. a žádosti o převod 
druhého odděleného pozemku pozemkové parcely č. 1758/55, jako veřejné 
komunikace do vlastnictví města Čelákovic, bylo provedeno ocenění obou pozemků. 
Nabídková kupní cena pozemku pozemkové parcely č. 1758/55, jako cena v čase a 
místě obvyklá byla stanovena ve výši 22.000,- Kč. 
Pro vypracování kupní smlouvy žádá ÚZSVM o předložení stanovené kupní ceny 
k projednání na zasedání zastupitelstva města a v případě schválení o zaslání 
příslušného usnesení. 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o prostor využívaný jako veřejná komunikace 
doporučuje odbor OH schválit usnesení.  
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Výdaj z rozpočtu města – rozpočtová skladba = 3639-6130 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
- 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 
schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nabídkovou kupní cenu 
pozemkové parcely č. 1758/55 – ostatní plocha / manipulační plocha, o výměře 
29 m2, v k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice, ve výši 22.000,- Kč, pro budoucí 
prodej této parcely městu Čelákovice ze strany Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových.  
 
PŘÍLOHY 
 
5.7.1 – sdělení nabídkové kupní ceny 
5.7.2 – geometrický plán č. 2330-518/2013 
5.7.3 – výpis LV 
5.7.4 – stanovisko města z 5. 9. 2014 
5.7.5 – snímek mapy KN 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh usnesení revidovala 

 
……………………………………………… 

vedoucí hospodářského odboru 

 
……………………………………………… 

právník městského úřadu 

 
 
 

 

 
 


