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       V Čelákovicích dne 25. 11. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA SML/2016/301 – PRODEJ ČÁSTI POZEMKU P. Č. 3430/113, 
V K. Ú. ČELÁKOVICE A OBCI ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci mezi městem Čelákovice a Správou železniční 
dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC), č. smlouvy SŽDC: E618-S-
2573/2015/Bř, která byla schválena usnesením Zastupitelstva města Čelákovic 
č. 8/2015/3.1 dne 16. 12. 2015 bylo v čl. II. bod 2. a) dohodnuto, že bude uzavřena 
kupní smlouva ohledně části pozemku p. č. 3430/113, o výměře 132 m2 v k. ú. 
Čelákovice, který bude trvale dotčen stavbou SŽDC. 
 
V Zastupitelstvu města č. 14/2016 dne 21. 9. 2016 byl pod bodem č. 5.1 schválen 
záměr prodeje pozemku p.č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m2, odděleného 
z pozemku p. č. 3430/113, orná půda, geometrickým plánem na rozdělení pozemků 
č. 2457-35/2015, pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice, za cenu dle znaleckého 
posudku ve výši 1.093,40 Kč/m2, celková kupní cena je ve výši 143 235,40 Kč. 
Záměr byl na úřední desce města Čelákovic zveřejněn od 13. 10. 2016 
do 31. 10. 2016. 
 
Záměr zveřejněn na základě žádosti, v příslušné lhůtě nikdo další nereagoval. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.16/2016/4.1 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem do rozpočtu roku 2017 ve výši 143.235,40 Kč na rozpočtovou skladbu 3639-
3111 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 8/2015/3.1 ze dne 16. 12. 2015 – smlouva 

o spolupráci 
Usnesení Zastupitelstva města č. 8/2015/3.2 ze dne 16. 12. 2015 
Usnesení Zastupitelstva města č. 14/2016/5.1 ze dne 21. 09. 2016 – schválení 

záměru 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text 
a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/301“, mezi městem Čelákovice jako 
prodávajícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jako 
kupujícím, na prodej pozemku p. č. 3430/256, orná půda, o výměře 131 m2, 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, za kupní cenu 143 235,40 Kč. 

PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Kupní smlouva SML/2016/301 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 2457-35/2015 
příloha č. 3 Znalecký posudek č. 4965-15/2016 ze dne 31. 1. 2016 
 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 1. 12. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
 
SCHVÁLENÍ BEZÚPLATNÝCH PŘEVODŮ DÍLŮ POZEMKŮ V RÁMCI AKCE 
„REKONSTUKCE MASARYKOVY ULICE“, V K. Ú. ČELÁKOVICE A OBCI 
ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti s dokončením akce „Rekonstrukce Masarykovy ulice“ požádalo v roce 
2012 město Čelákovice, prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, p. o., na podkladě uzavřené „Smlouvy o budoucí smlouvě 
darovací“ č.j. 78988/2008/KUSK a „Smlouvy o budoucí smlouvě darovací“ 
č. j. 19197/2008/KUSK, mezi městem Čelákovice a Středočeským krajem, 
o zajištění, vyhotovení a předložení ke schválení vlastních darovacích smluv.  
 
Po opakovaných urgencích na řešení této problematiky vznikl v letošním roce 
ze strany Středočeského kraje požadavek na doplnění žádosti – dodání usnesení 
Zastupitelstva města Čelákovic, kterým bude schválen bezúplatný převod dílů 
pozemků zastavěných silnicí II/245 z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví 
Středočeského kraje a bezúplatné nabytí dílů pozemků zastavěných chodníky 
a plochami parkovacích stání do vlastnictví města Čelákovic od Středočeského kraje 
(dle geometrického plánu č. 2135-114/2011 a č. 2216-80/2012, pro k.ú. Čelákovice 
a obec Čelákovice). 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Město Čelákovice ze svého vlastnictví do vlastnictví Středočeského kraje bezúplatně 
daruje: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011 díly: 
• z p. p. č. 444/4 – ost.plocha/jiná plocha, o celkové výměře 77 m2 část 

označenou písmenem i, o výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 – 
ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3138 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 1231 m2 
části označené písmeny j + k, o výměře 50 m2, přisloučené do p. p. č. 
3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3139 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 865 m2 část 
označenou písmenem l, o výměře 844 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 - 
ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3141 – ost.plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 
1263 m2 části označené písmeny m + n + o, o výměře 13 m2, přisloučené 
do p. p. č. 3142 - ost.plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3145 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 1871 m2 
část označenou písmenem p, o výměře 5 m2, přisloučenou do p. p. č. 
3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3146 – ost. plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 2958 m2 
část označenou písmenem q, o výměře 152 m2, přisloučenou do p. p. č. 
3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

 
2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012 díly: 

• z p. p. č. 3141 – ost.plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 
1263 m2 část označenou písmenem g, o výměře 8 m2, přisloučenou do 
p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace  

• z p. p. č. 3230/6 – ost.plocha/jiná plocha, o celkové výměře 1018 m2 část 
označenou písmenem h, o výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 3142 - 
ost. plocha/ostatní komunikace  

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
 
Středočeský kraj ze svého vlastnictví do vlastnictví Města Čelákovic bezúplatně 
daruje: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011 díly: 
• z p.p.č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 9325 m2 

části označené písmeny f + g, o výměře 378 m2, přisloučené do p.p.č. 
3141 - ost.plocha/ostatní komunikace 

• z p.p.č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 9325 m2 
části označené písmeny s + t, o výměře 407 m2, přisloučené do p.p.č. 
3145 - ost.plocha/ostatní komunikace,  
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2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012 díly: 
• z p.p.č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 9325 m2 

části označené písmeny b+c+d, o výměře 151 m2, přisloučené do p.p.č. 
3141 - ost.plocha/ostatní komunikace 

• z p.p.č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 9325 m2 část 
označenou písmenem i, o výměře 435 m2, přisloučené do p.p.č. 3145 - 
ost.plocha/ostatní komunikace 

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č.16/2016/4.2.1 a č. 16/2016/4.2.2 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Výpis z usnesení Zastupitelstva města č. 03/38 ze dne 22. 2. 2007 
Výpis z usnesení Zastupitelstva města č. 03/39 ze dne 22. 2. 2007 
Výpis z usnesení Zastupitelstva města č. 06/25 ze dne 21. 6. 2007 
Výpis z usnesení Rady města č. 5/2012/2.3 ze dne 1. 3. 2012 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „Rekonstrukce 
Masarykovy ulice“, bezúplatný převod dílů pozemků zastavěných silnicí II/245 
z vlastnictví města Čelákovic do vlastnictví Středočeského kraje: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011, a to dílů: 
• z p. p. č. 444/4 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 77 m2 část 

označenou písmenem i, o výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 
3142 – ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3138 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 
123 m2 části označené písmeny j + k, o výměře 50 m2, přisloučené 
do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 
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• z p. p. č. 3139 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 
865 m2 část označenou písmenem l, o výměře 844 m2, přisloučenou 
do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3141 – ost.plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 
1263 m2 části označené písmeny m + n + o, o výměře 13 m2, 
přisloučené do p.p.č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3145 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 
1871 m2 část označenou písmenem p, o výměře 5 m2, přisloučenou 
do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3146 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 
2958 m2 část označenou písmenem q, o výměře 152 m2, přisloučenou 
do p. p. č. 3142 - ost. plocha/ostatní komunikace 

2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012, a to dílů: 
• z p. p. č. 3141 – ost. plocha/ostatní komunikace, o celkové výměře 

1263 m2 část označenou písmenem g, o výměře 8 m2, přisloučenou 
do p. p. č. 3142 - ost.plocha/ostatní komunikace  

• z p. p. č. 3230/6 – ost. plocha/jiná plocha, o celkové výměře 1018 m2 
část označenou písmenem h, o výměře 2 m2, přisloučenou do p. p. č. 
3142 - ost. plocha/ostatní komunikace  

vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, po sejmutí záměru 
 

4.2.2 

Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „Rekonstrukce 
Masarykovy ulice“, bezúplatné nabytí dílů pozemků zastavěných chodníky 
a prostory parkovacích stání z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví 
města Čelákovic: 

1) na podkladě geometrického plánu č. 2135-114/2011, a to dílů: 
• z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 

9325 m2 části označené písmeny f + g, o výměře 378 m2, 
přisloučené do p. p. č. 3141 - ost. plocha/ostatní komunikace 

• z p. p. č. 3142 – ost.plocha/ost.komunikace, o celkové výměře 
9325 m2 části označené písmeny s + t, o výměře 407 m2, 
přisloučené do p. p. č. 3145 - ost. plocha/ostatní komunikace,  

2) na podkladě geometrického plánu č. 2216-80/2012, a to dílů: 
• z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 

9325 m2 části označené písmeny b+c+d, o výměře 151 m2, 
přisloučené do p. p. č. 3141 - ost. plocha/ostatní komunikace 
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• z p. p. č. 3142 – ost. plocha/ost. komunikace, o celkové výměře 
9325 m2 část označenou písmenem i, o výměře 435 m2, 
přisloučené do p. p. č. 3145 - ost. plocha/ostatní komunikace 

vše v k.ú. Čelákovice a obci Čelákovice 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. 78988/2008/KUSK 
příloha č. 2 Smlouva o smlouvě budoucí darovací č.j. 79197/2008/KUSK 
příloha č. 3 Geometrický plán č. 2135-114/2011 
příloha č. 4 Geometrický plán č. 2216-80/2012 
 
 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 2. 12. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 16/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA SML/2016/324 – KOUPĚ ČÁSTI POZEMKU P. Č. 1354/47 
A ČÁSTI POZEMKU P.Č. 1354/48 (KOMUNIKACE UL. STROJAŘSKÁ), 
V K. Ú. ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 30. 7. 2007 byla mezi městem Čelákovice jako budoucím kupujícím 
a společností RUPET INTERNATIONAL spol. s r.o., Hostivice, jako budoucím 
prodávajícím uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní ve vazbě na realizaci 
komunikace propojující ulici Stankovského se silnící II/245 – komunikace 
v ul. Strojařská (dále jen „Smlouva“).  
 
V souladu s ustanovením čl. IV, odst. 1 Smlouvy a následného znění „Dodatku č. 1“ 
a „Dodatku č. 2“ a po dokončení geometrického plánu č. 2530-29/2015, 
pro k. ú. Čelákovice, na dělení pozemku a zákres nové komunikace, je vypracováno 
znění Kupní smlouvy SML/2016/324 mezi městem Čelákovice a společností RUPET 
INTERNATIONAL spol. s r.o., Hostivice, na odkup částí pozemků p. č. 1354/47 
a p. č 1354/48, dle geometrického plánu označené jako pozemky p. č. 1354/109, 
ost. plocha, o výměře 370 m2, p. č. 1354/110, ostat. plocha o výměře 2 m2 
a p. č. 1354/111, ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice, za částku 200,00 Kč/m2.  
E-mailem ze dne 29. 11. 2016 je navrhované znění smlouvy odsouhlaseno 
spoluvlastníkem společnosti, Ing. Milanem Peťovským.  
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení 4.3 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Náklady pro město za nákup pozemků par. 3639 pol. 6130 – v rozpočtu zajištěno.  
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení. 
 
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, text 
a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/324“, mezi městem Čelákovice jako 
kupujícím a RUPET INTERNATIONAL, spol. s r.o., Hostivice, jako prodávajícím, 
na odkup částí pozemků p. č. 1354/47 a p. č 1354/48, dle geometrického plánu 
č. 2530-29/2015, pro k. ú. Čelákovice označené jako pozemky p. č. 1354/109, 
ost. plocha, o výměře 370 m2, p. č. 1354/110, ostat. plocha o výměře 2 m2 
a p. č. 1354/111, ostatní plocha o výměře 4 m2, vše v katastrálním území 
Čelákovice a obci Čelákovice, za dohodnutou cenu 75 200,00 Kč. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o budoucí smlouvě kupní z 300707 
příloha č. 2 Dodatek č. 1 
příloha č. 3 Dodatek č. 2 
příloha č. 4 Kupní smlouva SML/2016/324 
příloha č. 5 Geometrický plán č. 2530-29/2015 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 
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4.5 

 
 

       V Čelákovicích dne 6. 12. 2016 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka, právník městského 
úřadu 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 17/2016 DNE 14. 12. 2016 
 
NÁVRH NA VÝKUP IDEÁLNÍ POLOVINY BYTOVÉHO DOMU ČP. 231 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě dřívějších jednání a rozhodnutí, předkládám radě města návrh na koupi 
id. ½ bytového domu čp. 231 v k. ú. Čelákovice od MUDr. Jiřího Ditricha, bytem 
Říčanova 666/11,Břevnov, 169 00 Praha 6. V tuto chvíli vlastní město Čelákovice 
druhou polovinu domu. V zájmu budoucích oprav, údržby a využití by bylo vhodné 
vlastnictví sjednotit. Na základě jednání s právním zástupcem MUDr. Ditricha byl 
vypracován znalecký posudek č. 128 -1352.2016, který určil hodnotu poloviny domu 
na částku 5 mil. Kč. Na základě doporučení rady města bylo s prodávajícím 
dohodnuto, že náklady na advokátní úschovu a daň z nabytí nemovitosti budou 
hrazeny rovným dílem. Pan MUDr. Ditrich s navrženou smlouvou souhlasí. O dům 
projevila zájem ZUŠ Jana Zacha (viz. příloha č.3) 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
V případě schválení bude potřeba přesunout částku 5,1 mil. Kč z položky výkup 
pozemků a vytvořit novou položku výkup domu čp. 231 s příslušenstvím. Dále je 
potřeba počítat s úhradou 2500,- Kč na náklady spojené s advokátní úschovou a 
1000,-Kč za uhrazení správního poplatku na katastrálním úřadě. 
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4.5 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 30/2016/2.1 ze dne 6. 12. 2016 – Doporučení Rady města 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.5 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, text 
a uzavření „Kupní smlouvy č. SML/2016/….“ mezi městem Čelákovice jako 
kupujícím a MUDr. Jiřím Ditrichem nar. 8. 8. 1938, bytem Říčanova 616/11, 
Břevnov, 169 00 Praha 6 , jako prodávajícím, na odkup ideální poloviny 
pozemku parcelní číslo st. 447 o výměře 488 m2, pozemku p.č. 448 o výměře 
447 m2 a budovy čp. 231 na  pozemku st. 447 vše v  katastrálním území 
Čelákovice za částku 5 000 000,-Kč 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy 
příloha č. 2 Znalecký posudek 
příloha č. 3 Dopis ředitelky Jana Zacha 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 
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Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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