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       V Čelákovicích dne 29.12.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referentka odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 24/2022 DNE 19.01.2022 
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SML/2020/448 - PRODEJ POZEMKŮ – ST.P.Č. 
148 A ČÁSTI P.Č. 24/3, VŠE V K.Ú. ZÁLUŽÍ U ČELÁKOVIC A 
OBCI ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvem města č. 16/2020/5.2 bylo dne 09.12.2020  schváleno uzavření 
a text kupní smlouvy SML/2020/448  mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím 
a společností Vše pro komín s.r.o., jako kupující pozemků st. p. č. 148 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše 
v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, za cenu ve výši 667.379,00 Kč (jedná se 
o pozemek pod stavbou budovy č. p. 105 a přilehlý dvůr). 
Smlouvy byly podepsány ke dni 04.03.2021, kupní cena dle znění čl. III měla být 
zaplacena do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy. Vzhledem k informacím, které 
kupující městu sdělil, platba měla být realizována po jednáních s bankou, a proto 
byla časová prodleva pro platbu akceptována delší. Do současné doby však 
zaplaceno nebylo.  

Předmět prodeje: 
 
 
 vlastnictví města     pozemky pro prodej 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
- 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 16/2020/5.2 ze dne 09.12.2020 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2 
Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje odstoupení od smlouvy 
č. SML/2020/448, z důvodu porušení čl. III kupní smlouvy – nezaplacení kupní 
ceny ve výši 667.379,00 Kč za prodej pozemků st. p. č. 148 – zastavěná plocha 
o výměře 227 m2 a p. č. 24/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2, vše 
v katastrálním území Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice, uzavřené na 
podkladě Usnesení Zastupitelstva města č. 16/2020/5.2 ze dne 09.12.2020. 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
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příloha č. 1 Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 16/2020/5.2 ze dne 

09.12.2020 
 
 

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 

 


