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       V Čelákovicích dne 20.10.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 04.11.2015 
 

Nevyužití předkupního práva – nabídka na odkup ideálního podílu ¼ 
u č.p. 296, k.ú. Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 28. 8. 2015 byla městu Čelákovice doručena nabídka na odprodej ideálního 
podílu ¼ budovy č.p. 296 (dělnické domky) na pozemku ve vlastnictví města – 
st. p. č. 1785, k.ú. a obec Čelákovice. Žadatel požaduje za svůj podíl částku ve výši 
500.000,- Kč. 
Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 je potřeba 
v souvislosti s převodem stavby na pozemku ve vlastnictví města rozhodnout 
o využití či nevyužití předkupního práva.  
Nabídka na odprodej ¼ ideálního podílu na budově č.p. 296 (dělnické domky) byla 
předložena k diskuzi na schůzi Rady města č. 25/2015 konané dne 22. 9. 2015. 
K danému bodu nebylo přijato usnesení, neboť záležitost spadá plně do působnosti 
Zastupitelstva města. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu na rozpočet 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.2.1 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 2/2014/6.6 ze dne 10.12.2014 
Usnesení Zastupitelstva města č. 29/2014/205 ze dne 19.6.2014 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.2.1 
Zastupitelstvo města 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 následujících zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na koupi ideálního podílu vlastnictví – 1/4 – 
stavby č.p. 296 na pozemku města st. p. č. 1785 – zastavěná plocha a nádvoří, 
v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za cenu 500.000,- Kč, na základě nabídky 
ve smyslu ustanovení § 2147 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1 – Žádost - nabídka 
2 – Kupní smlouva s koupěchtivým 
3 – snímek mapy KN  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová, 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 26.10.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.2.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 04.11.2015 
 

Kupní smlouva č. 9415002286/189245 na prodej plynovodu v průmyslové 
zóně, k.ú. Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V roce 2003 byla v nově vznikající průmyslové zóně jih na náklady města 
realizována stavba plynovodu (STL plynovod IPE dn 110 v délce 566,5 m) včetně 
STL přípojek (1x IPE dn 63 v délce 8,2 m, 6x IPE dn 50 v délce 39,8 m). Po vydání 
kolaudačního rozhodnutí Čj. Výst. 2432/03/B ze dne 24.7.2003 byla se 
Středočeskou plynárenskou, a.s. dne 20. 2. 2004 podepsána „Smlouva o nájmu a 
zajištění provozu, údržby a oprav plynárenského zařízení a přípojek č. 
25/13/22/04/79“. 
Na základě změny vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 195/2014 Sb. byla 
městu Čelákovice nástupcem Středočeské plynárenské, a.s. – firmou RWE GasNet, 
s.r.o., zaslána nová smlouva  - „Smlouva o nájmu plynárenského zařízení“. 
Vzhledem k tomu, že návrh této nové nájemní smlouvy podstatně mění předmět 
původní smlouvy o nájmu, bylo požádáno o prošetření možnosti o odprodej výše 
uvedeného plynovodu – zaslaný návrh kupní smlouvy od RWE, z důvodu finančních, 
nutno podepsat nejdéle do konce listopadu. Výpočet kupní ceny a návrh kupní 
smlouvy dodaný firmou RWE GasNet, s.r.o. je v souladu s vyhláškou č. 195/2014 
Sb. a interními předpisy RWE. 
Zastupitelům je předkládána ke schválení „Kupní smlouva č.: 9415002286/189245“. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 6.2.2 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.2.2 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem do rozpočtu dle znění smlouvy na položkovou skladbu 3633/3113 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.2.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Kupní 
smlouvu č.: 9415002286/189245“, mezi městem Čelákovice, jako prodávajícím a 
RWE GasNet, s.r.o., jako kupujícím, za účelem převodu plynovodu a aktivních 
přípojek v průmyslové zóně – jih, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní 
cenu 1.992.980,00 Kč bez DPH.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
1 – Kupní smlouva č. 9415002286/189245 
2 – snímek mapy KN  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Jaroslav Beneš, 
referent odboru správy majetku a investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 26.10.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.2.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 04.11.2015 
 

Kupní smlouva  - koupě pozemku pod budovou ve vlastnictví města - č.p. 
1581, k.ú. Čelákovice 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V roce 2010 (po digitalizaci) oslovilo město Čelákovice vlastníky st.p.1124/27 
s žádostí o odprodej pozemku pod bytovým domem č.p. 1581, ul. Stankovského, 
Čelákovice. 
Požadavek vlastníků (Ing. Zbyněk Levý a Ing. Miroslav Levý) z roku 2010 byl ve výši 
400.000,- Kč, jako jednorázová úhrada za nájem (zpětně tři roky) a prodej pozemku 
(cca nájem v částce 61.200,-Kč a prodej v částce 340.000,- Kč = po zaokrouhlení 
400.000,- Kč).  
Vzhledem k výši kupní ceny nebylo realizováno a vlastníci byli vyzváni k předložení 
nájemní smlouvy, kde nájemné mělo být stanoveno dle Výměru MF. 
První reakcí vlastníků pozemku na tuto nabídku je mail z 7.10.2015.  
Opětovně nabízejí prodej pozemku pod budovou – nyní již v částce 238.000,- Kč 
(odpovídá 3.500,- Kč/m2) a požadují nájem zpětně za tři roky v částce 48.960,- Kč.  
Po dohodě netrvají na požadavku sepsání nájemní smlouvy a kupní smlouvy s tím, 
že celá částka za pozemek je v kupní smlouvě specifikována jako cena dohodou - 
jednou sumou ve výši 287.000,00 Kč. 
Zastupitelům je předkládána ke schválení „Kupní smlouva“. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 6.2.3 
 
VZTAH K ROZPOČTU 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.2.3 
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Výdej z rozpočtu dle znění smlouvy na položkovou skladbu 3639/6130 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.2.3 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, „Kupní 
smlouvu“, mezi městem Čelákovice, jako kupujícím a Ing. Zbyňkem Levým a 
Ing. Miroslavem Levým, jako prodávajícími, za účelem prodeje pozemku pod 
částí budovy č.p. 1581 – st.p.č. 1124/27 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
68 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice za kupní cenu 287.000,00 Kč.  
 
 
PŘÍLOHY 
 
1 – Kupní smlouva  
2 – snímek mapy KN  
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Jaroslav Beneš, 
referent odboru správy majetku a investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
 právník městského úřadu 
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