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       V Čelákovicích dne 30.11.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.2.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16.12.2015 
 
Prodej pozemku pod garáží – st.p.č. 1425/5, k.ú. Čelákovice z vlastnictví 
města  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Při silnici II/245, ulici Toušeňské, je situována „bloková“ zástavba garáží. 
Na katastrálním snímku, který je přílohou tohoto podkladového materiálu jsou 
červeně zvýrazněny plochy, na kterých jsou garáže ve vlastnictví stejné osoby jako 
pozemek pod nimi. Modře jsou naopak zvýrazněny pozemky města Čelákovice 
(st. p. č. 1425/1 – 1425/24, st. p. č. 1426/2 – 1426/25 a st. p. č. 4078 – 4088), 
na kterých stojí garáže ve vlastnictví jednotlivých osob. 
Po několik let se s opakovanými žádostmi o odprodej pozemků pod garážemi obrací 
na město Čelákovice vlastníci jednotlivých garáží.  
Po zavedení nového Občanského zákoníku a nového Katastrálního zákona je těmto 
vlastníkům velmi ztíženo nakládání s jejich nemovitostmi (musí při převodech 
majetku oslovovat přednostně město, jako vlastníka pozemku).  
Při provádění jakýchkoliv stavebních činností musí město Čelákovice mít souhlas 
jednotlivých vlastníků garáží i v současné době, neboť se vyjadřují jako vlastníci 
budov. 
V minulosti byly odprodeje zamítány z důvodu záměru města na vybudování 
propojovací komunikace, chodníků, cyklistické stezky a parkovišť. Tento investiční 
záměr byl zrealizován. 
V současné době je požadavek na odprodej předložen manželi Šimkovými 
(st. p. č. 1425/5) a byl projednán na poradě vedoucích odborů konané dne 
24. 11. 2015 se závěrem „Pozemky neprodávat“, neboť se jedná o strategické 
pozemky u silnice II/245 a v tomto prostoru nejsou dokončeny všechny investiční 
akce města. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě odsouhlasení prodeje – budoucí příjem do rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 04/2008/30 ze dne 3. 4. 2008 
Usnesení Rady města č. 24/2013/193 ze dne 18. 11. 2013 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.2.1 
Zastupitelstvo města neschvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
prodej pozemků pod garážemi v lokalitě „V Prokopě u silnice II/245“. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1 – 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 30.11.2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.2.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16.12.2015 
 
Dodatek č. 1 ke smlouvě budoucí o smlouvě darovací ze dne 27.8.2014  
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Usnesením Zastupitelstva města č. 29/2014/206 byla schválena smlouva o smlouvě 
budoucí darovací mezi městem Čelákovice a pí. Růženou Šajnovou a p. Josefem 
Šajnem na straně druhé a manželi Josefem a Ivetou Šajnovými na straně třetí. Tato 
smlouva byla uzavřena dne 27. 8. 2014. Ve smlouvě je v čl. III. odst. 2 uveden 
pro výmaz zástavního práva termín do 31. 12. 2015.  
Tento termín není možné dodržet, jelikož pro výmaz zástavního práva je nutné, aby 
město Čelákovice dodalo zpracovanou dokumentaci na revitalizaci lokality Ve Skále, 
podle které bude možné nechat vyhotovit geometrický plán, dle kterého bude výmaz 
proveden. 
Na termín pro výmaz se váže smluvní pokuta uvedená v čl. IV. odst. 2 smlouvy 
ve výši 10,00 Kč za každý den prodlení. Vzhledem k tomu, že zavinění prodlení je na 
straně města, je upravováno i toto ustanovení smlouvy. 
Zastupitelstvu města je proto předkládán ke schválení Dodatek č. 1, kterým bude 
posunut termín pro výmaz zástavního práva do 31. 12. 2017 a vazba na smluvní 
pokuty.  
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě odsouhlasení prodeje – budoucí příjem do rozpočtu 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

5.2.2 
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 6/2010/2.1 ze dne 8.6.2010 
Usnesení Zastupitelstva města č. 22/2010/7.2.3 ze dne 24.6.2010 
Usnesení Rady města č. 3/2013/2.6.1 ze dne 20.2.2013 
Usnesení Rady města č. 3/2013/2.6.2 ze dne 20.2.2013 
Usnesení Rady města č. 5/2014/245 ze dne 3.3.2014 
Usnesení Zastupitelstva města č. 2229/2014/206 ze dne 19.6.2014 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.2.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací uzavřené dne 27.8.2014, 
mezi městem Čelákovice na straně jedné, pí. Růženou Šajnovou a p. Josefem 
Šajnem na straně druhé a manželi Josefem a Ivetou Šajnovými na straně třetí, 
který nově upravuje článek III. odst. 2 a článek IV. odstavec 2 smlouvy. 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Dodatek č. 1 
2. Smlouva o smlouvě budoucí darovací uzavřená dne 27. 8. 2014 
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 30. 11. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 5.2.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16.12.2015 
 
Majetkoprávní záležitostí – Smlouva směnná se společností ČAPA, s.r.o. 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 19. 5. 2015mezi městem 
Čelákovice a společností ČAPA, s.r.o. bylo zadáno vypracování geometrického 
plánu na dělení pozemků. Geometrický plán vypracovala firma Ing. Zdeněk Belza 
pod číslem „GP č. 2444-1128/2015 pro k.ú. Čelákovice“. Dle výše uvedeného 
geometrického plánu, pro narovnání vlastnických vztahů v části stavby mostku přes 
Jiřinský potok: 

a. město Čelákovice převede ze svého vlastnictví část pozemku p.č. 3232/3, 
dle geometrického plánu, nově označenou jako p.č. 3232/5, orná půda, 
o výměře 16m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví 
společnosti ČAPA a 

b. společnost ČAPA převede ze svého vlastnictví část z pozemku p.č. 3232/1, 
dle geometrického plánu, nově označenou jako p.č. 3232/6, orná půda, 
o výměře 16 m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města 
Čelákovic. 

Zveřejnění záměru na úřední desce v období od 25. 11. 2015 do 11. 12. 2015. 
Tímto převodem bude zejména narovnáno vlastnické právo k pozemkům, na kterých 
byl městem Čelákovice vybudován mostek. 
Dále bylo ve smlouvě o spolupráci, v souvislosti s řešením uložení dešťové 
kanalizace a zpřístupnění pozemků z vlastnictví města Čelákovic dohodnuto 
darování (dle geometrického plánu 2444-1128/2015) nově označených pozemků – 
p.č. 1923/5, travní porost o výměře 245 m2 a p.č. 1923/4, travní porost o výměře 
245m2, v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic. 
Zastupitelům města je předkládána ke schválení smlouva směnná. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Navýšení majetku 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 10/2015/4.5 ze dne 21.4.2015 
Usnesení Zastupitelstva města č. 4/2015/5 ze dne 29.4.2015 
Usnesení Rady města č. 30/2015/2.7 ze dne 18.11.2015 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.2.3 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
Směnnou smlouvu mezi městem Čelákovice a společností ČAPA, spol. s r.o. 
na nemovitosti tak, že město Čelákovice převede pozemek p.č. 3232/5 – orná, 
o výměře 16 m², v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice, do vlastnictví společnosti 
ČAPA, spol. s r.o. a společnost ČAPA, spol. s r.o. převede pozemek p.č. 3232/6 
– orná půda, o výměře 16 m2, pozemek p.č. 1923/5, travní porost o výměře 
245 m2 a p.č. 1923/4, travní porost o výměře 245 m2, vše v k.ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, do vlastnictví města Čelákovic s tím, že směna bude 
uskutečněna bez finanční kompenzace. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Smlouva směnná 
2. Geometrický plán č. 2444-1128/2015 
3. Snímek mapy KN  
4. Smlouva o spolupráci ze dne 19.5.2015 
 
 

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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