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       V Čelákovicích dne 02.06.2022 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 26/2022 DNE 15.06.2022 
 
 
SMLOUVA SMĚNNÁ – SMĚNA POZEMKŮ V ULICI BRATŘÍ ČAPKŮ, 
ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Radou města č. 14/2022 pod bodem 2.7 byl dne 03.05.2022 projednán záměr směny 
pozemku z vlastnictví města (část p. č. 960/4) s vlastníkem nemovitosti (část 
p. č. 960/7) panem L  K . Směnované části byly určeny zaměřením 
v terénu dle skutečného oplocení pro akci města (SO 102 Komunikace Bratří Čapků). 
 
Záměr na směnu výše uvedených nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce 
od 09.05.2022 do 25.05.2022.  

Geometrickým plánem č. 2932-182/2021, vypracovaným firmou KADLEC K.K. Nusle, 
spol s r.o., byla z pozemku p. č. 960/7 (vlastnictví pana K ) nově odměřena část 
označena jako p. č. 960/11, ostatní plocha o výměře 4 m2 a z pozemku p. č. 960/4 
(vlastnictví města Čelákovice) byla nově odměřená část označena jako p. č. 960/10, 
zahrada o výměře 37 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Bylo zadáno vypracování znaleckého posudku pro určení ceny nemovitostí (ZP č. 17-
1947.2022), ve kterém je dle § 4 odst. 1 zjištěná cena pro využití – ostatní plocha, 
ostatní komunikace a veřejné prostranství ve výši 249,94 Kč/m2 (po zaokrouhlení 
250,00 Kč/m2)  a pro pozemek ve funkčním celku se zastavěnou plochou a nádvořím 
(zahrada) je zjištěná cena ve výši  915,42 Kč/m2 (po zaokrouhlení 915,00 Kč/m2). 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Zastupitelstvu města je předkládán koncept Směnné smlouvy č. SML/2022/205 
(viz příloha č. 1) na směnu pozemků p. č. 960/11 – ostatní plocha o výměře 4 m2 
(výpočet ceny = 4 m2 x 250,00 Kč/m2 = 1 000,00 Kč) a p. č. 960/10 – zahrada 
o výměře 37 m2 (výpočet ceny = 37 m2 x 915,00 Kč/m2 = 33 855,00 Kč). Finanční 
rozdíl směňovaných nemovitostí je ve výši (33 855,00 – 1 000,00) 32 855,00 Kč 
ve prospěch města Čelákovice. 
 
V souvislosti se zapsanou služebností (pro stávající p. č. 960/7) užívání zřízeného 
„Smlouvou“ zapsanou k 22.01.2015 pod V-20860/2014-209, (po zápisu 
SML/2022/205 zapsáno na pozemku p. č. 960/11), je Zastupitelstvu města 
předložena „Dohoda o zrušení věcného břemene č. SML/2022/206“ mezi Městem 
Čelákovice (jako povinným) a paní O  K   (jako oprávněnou). Dohoda 
SML/2022/206 bude podepsána současně se SML/2022/205. Předána ke vkladu 
bude až po zápisu  Směnné smlouvy č. SML/2022/205 do Katastru nemovitostí. 

 
 

 

 Pozemky ve vlastnictví města   dotčená část pozemku města  pozemek pana Kučery 

 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Příjem do rozpočtu města.  
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SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení RM č. 14/2022/2.7 ze dne 03.05.2022 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.3.1 
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 Směnné smlouvy č. SML/2022/205 mezi městem Čelákovice 
a panem L  K , na směnu nemovitých věcí, a to dle GP č. 2932-
182/2021 pozemku označeného jako p. č. 960/10 (oddělena z p. č. 960/4) 
zahrada o výměře 37 m2 za p. č. 960/11 (oddělena z p. č. 960/7) ostatní plocha 
o výměře 4 m2 a doplatek městu Čelákovice ve výši 32 855,00 Kč,  vše 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

4.3.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro 
pozemek p. č. 960/11, uzavření a text Dohody o zrušení věcného břemene 
č. SML/2022/206 mezi městem Čelákovice, jako povinným a paní O
K  jako oprávněnou z věcného břemene užívání zřízeného Smlouvou 
k 22.01.2015 zapsanou pod V-20860/2014-209, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice 

 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Směnná smlouva SML/2022/205 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 2932-182/2021 
příloha č. 3 Znalecký posudek č. 7-1947.2022 
příloha č. 4 Dohoda o zrušení věcného břemene SML/2022/206 
 

 

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 

 


