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       V Čelákovicích dne 16.11.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 23/2021 DNE 08.12.2021 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA – PRODEJ POZEMKU POD STAVBOU BOXOVÝCH GARÁŽÍ 
V ULICI PROKOPA HOLÉHO, ČELÁKOVIC 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 20/2021 pod bodem 2.2 byl dne 05.10.2021, po vydání „Potvrzení 
o existenci stavby“, mimo jiné projednán záměr prodeje pozemku pod boxovými 
garážemi v ulici Prokopa Holého. Jedná se o st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 93 m2.  

Při použití ceny z obdobných případů v částce 961,86 Kč/m2 je vypočtená kupní cena 
ve výši 89 452,98 Kč (zaokrouhleno na částku 89 453,00 Kč). Po připočtení 
vkladových poplatků ve výši 2 000,00 Kč činí výsledná kupní cena částku 
91 453,00 Kč.  

Záměr na prodej výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce 
od 13.10.2021 do 29.10.2021.  

Zastupitelstvu města je předkládán koncept Kupní smlouvy č. SML/2021/470 (viz 
příloha č. 1) na odprodej pozemku st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha o výměře 
93 m2 za cenu ve výši 91 453,00 Kč, vše v k.ú. a obci Čelákovice, spoluvlastníkům 
budovy umístěné na výše uvedeném stavebním pozemku, každému dle výše jeho 
spoluvlastnického podílu. 
Jedná se o : 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

3.2 
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paní N  K - výše spol. podílu  
paní Z V u - výše spol. podílu 
pana M  Ma - výše spol. podílu 
pana P  H - výše spol. podílu 
pana R  J  - výše spol. podílu 
paní A  P  - výše spol. podílu 
pana P  V  - výše spol. podílu 

Spoluvlastnický podíl byl stanoven dle počtu boxových kójí, které dotčený vlastní. 

 

 

 pozemky ve vlastnictví města   prostor dotčený stavbou garáží 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Příjem do rozpočtu města.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení RM č. 35/2020/2.1.3 ze dne 10.11.2020 
Usnesení RM č. 20/2021/2.2 ze dne 05.10.2021 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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uzavření a text Kupní smlouvy č. SML/2021/470 mezi městem Čelákovice, 
jako prodávajícím, a paní N  K , paní Z  V , 
panem M  Ma , panem P  H , panem R  
J , paní A P  a panem P  V , jako kupujícími 
pozemku st. p. č. 1338/19 – zastavěná plocha o výměře 93 m2, 
vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 91 453,00 Kč. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2021/470 
příloha č. 2 Potvrzení o existenci budovy 
 

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 

 


