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       V Čelákovicích dne 10. 03. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Lucie Nešněrová, referent OH 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 4/2015 DNE 29. 04. 2015 
 
 
Nabídka na odprodej stavby – chaty – umístěné na pozemku města v 
Sedlčánkách 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dle ustanovení § 3056, má 
vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních právních 
předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti 
tohoto zákona, ke stavbě předkupní právo. 
V souladu se zněním zákona a ve smyslu § 2147 občanského zákoníku, učinila paní 

J. S. v zastoupení Advokátní kanceláře JUDr. Luhan  spol., jako vlastnice stavby 
chaty č. ev. 32, stojící na st. p. č. 241, v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, kde 
vlastníkem pozemku je Město Čelákovice, nabídku Městu Čelákovice na koupi této 
stavby. 
Rada města projednala nabídku na odprodej stavby na svém zasedání dne  
10. 3. 2015 a doporučuje zastupitelstvu města nevyužít předkupního práva. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 4.2. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě využití předkupního práva – výdaj z rozpočtu dle ustanovení smlouvy. 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 5/2015/2.3 ze dne 10. března 2015 

Zastupitelstvo města Čelákovic 
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NÁVRH USNESENÍ 
 
Zastupitelstvo města  
 

4.2 - rozhodlo v souladu s ustanovením § 85 písm. a) a písm. f) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
nevyužít předkupního práva dle ustanovení § 3056 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na koupi stavby chaty č.ev. 32  
na pozemku města st. p. č. -241 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. 
Sedlčánky a obci Čelákovice, za cenu 288.000,- Kč, na základě nabídky 
ve smyslu § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
1x Žádost včetně příloh 
1x Snímek z RM č. 5/2015 
 

 

 

Podkladový materiál revidoval/a Návrh smlouvy revidoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Jindřich Týč 
(vedoucí odboru hospodářského) 

 
……………………………………………… 

Mgr. Ivana Kašpárková 
(právník městského úřadu) 

 
 


