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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. 3.5 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 22/2021 DNE 15.09.2021 
 
 
SMLOUVA KUPNÍ – SML/2021/308 NA ODKUP ČÁSTI POZEMKŮ P. Č. 30/1 A P. Č. 
30/6, V K. Ú. ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V návaznosti na vybudování a uložení nového kanalizačního řadu pro Záluží 
se spoluvlastníci pozemků p. č. 30/1 a p. č. 30/6 (pan R  M  a paní R
Z ) rozhodli dotčené části pozemku (v šíři ochranných zón) odprodat městu 
Čelákovice za částku 300,00 Kč/m2. 

Nově vypracovaným geometrickým plánem č. 373-51/2021 byl z p. č. 30/1 oddělen 
pozemek p. č. 30/8 orná půda o výměře 215 m2 a z pozemku p. č. 30/6 byl oddělen 
pozemek p. č. 30/7 ostatní plocha /zeleň o výměře 233 m2, vše v k. ú. Záluží 
u Čelákovic. Nově oddělené pozemky jsou předmětem kupní smlouvy SML/2021/308. 

Dohodnutá kupní cena za odprodej pozemků 30/8 a p. č. 30/7, vše v k. ú. Záluží 
u Čelákovic bude v celkové výši 134 400,00 Kč vyplacena na účet každého 
spoluvlastníka (ve výši jeho ideálního spoluvlastnického podílu ½ - 67 200,00 Kč) 
nejpozději do 30 dnů od doručení vyrozumění o provedeném vkladu práva do katastru 
nemovitostí.   
Zastupitelstvu města je předkládáno znění kupní smlouvy SML/2021/308. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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 pozemky ve vlastnictví města   pozemky dle kupní smlouvy 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
3639-613 finanční prostředky zajištěny 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.5 
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 SML/2021/308 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím 
a panem R  M a paní R Z  jako prodávajícími 
pozemků p. č. 30/8 orná půda o výměře 215 m2 a p. č. 30/7 ostatní plocha /zeleň 
o výměře 233 m2, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi 
kupujícím za celkovou cenu ve výši 134 400,00 Kč, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic 
a obci Čelákovice. 
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PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 kupní smlouva č. SML/2021/308 
příloha č. 2 geometrický plán č. 373-51/2021 

 
 

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 

 


