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       V Čelákovicích dne 31.08.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 22/2021 DNE 15.09.2021 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA NA ODKUP POZEMKU P. Č. 3230/10 A ČÁSTI POZEMKU 
P. Č. 3230/5 V K. Ú. ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na odkupu nemovitostí dotčených trvalým záborem akcí „Výstavba parkovacího 
domu u žst. Čelákovice, včetně revitalizace přednádražního prostoru“ se domluvilo 
město Čelákovice se společností České dráhy, a.s.   
Jedná se o celý pozemek p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1530 m2 a o části 
oddělené z pozemku p. č. 3230/5 geometrickým plánem č. 2896-140/2021 
(vypracovaném na podkladě projektové dokumentace a zaměření v terénu) nově 
označené jako p. č. 3230/11 – ostatní plocha o výměře 5 m2 a p. č. 3230/12 – ostatní 
plocha o výměře 2 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice.   
Městu Čelákovice byl zaslán koncept Kupní smlouvy č. j. 57674/19-032, 
SML/2021/298 na předem stanovenou kupní cenu ve výši 1.170.000,00 Kč + DPH ve 
výši 21 % (což odpovídá částce 245.700,00 Kč) – celková kupní cena je 
1.415.700,00 Kč (viz Usnesení ZM č. 20/2021/3.7). 
Budoucí odkup pozemků a smlouva o smlouvě budoucí kupní – SML/2021/065 byly 
projednány na zasedání Zastupitelstva města Čelákovice č. 18/2021 pod bodem 1.4.   

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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 vlastnictví města   nemovitosti dotčené odkupem 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
paragraf 3639, položka 6121, org. 2210 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 18/2021/1.4.1 z 03.03.2021 
Usnesení ZM č. 18/2021/1.4.2 z 03.03.2021 
Usnesení ZM č. 20/2021/3.7 z 23.06.2021 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.3 
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. j. 57674/19-032 č. SML/2021/298 mezi městem 
Čelákovice, jako kupujícím a společností České dráhy, a.s., jako prodávajícím 
pozemků p. č. 3230/10 – ostatní plocha o výměře 1530 m2  a částí p. č. 3230/5 – 
ostatní plocha, dle geometrického plánu č. 2896-140/2021 označených 
jako p. č. 3230/11 – ostatní plocha o výměře 5 m2 a p. č. 3230/12 – ostatní 
plocha o výměře 2 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 
a povinnostmi, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice za částku 
1.170.000,00 Kč + DPH ve výši 21 % (což odpovídá částce 245.700,00 Kč) – 
celková cena je ve výši 1.415.700,00 Kč,. 
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PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 kupní smlouva č. SML/2021/298 
příloha č. 2 geometrický plán č. 2896-140/2021 
příloha č. 3 plná moc  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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