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       V Čelákovicích dne 10.03.2022 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 25/2022 DNE 06.04.2022 
 
 
ODKUP POZEMKŮ  - ZÁLUŽÍ 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Usnesením RM č. 4/2018/2.6 z 27.února 2018 byl odbor správy majetku a investic 
pověřen postupným výkupem veřejných částí pozemků od soukromých vlastníků 
v k. ú. Záluží u Čelákovic. 
Jedním z případů byly pozemky p. č. 244/3 a p. č. 244/4 v ulici Mstětická, na nichž je  
vybudován chodník. Vlastníkem byla osoba neurčitě zapsaná v katastru nemovitostí – 
pí J  K . 
Neboť paní K  již nebyla žijící, podařilo se nám dohledat její dceru. Nejdříve bylo 
nutné otevřít dědické řízení, poté jsme se se stávající vlastnicí pí J Kr
domluvili na podmínkách prodeje (k ceně pozemků dle znaleckého posudku ve výši 
34.140,00 Kč požadovala doplatit částku, kterou musela vynaložit při vyřizování 
dodatečného dědického řízení – 5.500,00 Kč), zajistili jsme geometrický plán na 
zpřesnění vlastnické hranice (situace v terénu byla pohledově odlišná od situace 
v mapách KN) a vypracování znaleckého posudku pro určení ceny nemovitých věcí.  
 
Zastupitelstvu města je předložena Kupní smlouva SML/2022/107, kterou je řešen 
odkup pozemků p. č. 244/3 a p. č. 244/4 v k. ú. Záluží u Čelákovic od paní J
K , Praha, za celkovou kupní cenu určenou dohodou ve výši 39 640,00 Kč. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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 pozemky ve vlastnictví města   pozemky pro odkup 
 

 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Hrazeno z rozpočtové skladby 3639 - 6130 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 4/2018/2.6 z 27. února 2018 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3 
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 č. SML/2022/107 mezi městem Čelákovice, jako kupujícím 
a paní J K , Praha, jako prodávající pozemku p. č. 244/3 – ostatní 
plocha o výměře 72 m2  a pozemku p. č. 244/4 –  ostatní plocha o výměře 88 m2 
za celkovou cenu ve výši 39.640,00 Kč, vše v k. ú. Záluží u Čelákovic a obci 
Čelákovice. 
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PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2022/107 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 378-95/2021 
příloha č. 3 Znalecký posudek č. 8-1948.2022 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil  
tejemník 

 
……………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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