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   V Čelákovicích dne 6. 8. 2019 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………… 
Josef Pátek 

starosta 

 
………………………………….. 

Ing. Veronika Fürjesová 
ředitelka společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 

 
 

 
MATERIÁL Č. 1.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 6/2019 DNE 
21. 8. 2019 
 
Návrh na převod budovy bez č. p. na p. č. 4234 a pozemků p. č. 4234 a 1413/12 v k. ú. 
Čelákovice 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
Záměrem společnosti Q-BYT Čelákovice spol. s r. o. je realizace výstavby bytového domu na 
pozemku p. č. st. 4234 a na pozemku p. č. st. 1413/12 v katastru Čelákovice, v ulici 
V Prokopě/Strojařská. Výměra pozemku p. č. st. 4234 činí 228 m², výměra pozemku p. č. st. 
1413/12 činí 693 m², celkem by se jednalo o převod 921 m² pozemku. Pozemky jsou ve 
vlastnictví Města Čelákovice. Vzhledem k tomu, že Město Čelákovice je 100% vlastníkem 
společnosti Q-Byt Čelákovice, převod pozemků potažmo i s nefunkční stávající budovou do 
vlastnictví společnosti by neznamenalo faktické vyvedení pozemků a stavby mimo vlastnictví 
města.  
Záměr převodu předmětných pozemků a budovy jakož i postup realizace tohoto záměru 
projednala Rada města Čelákovic při výkonu působnosti valné hromady společnosti Q – BYT 
Čelákovice spol. s r. o. na svém zasedání dne 25. 6. 2019 a usnesením č. 10.1 schválila variantu 
převodu do základního kapitálu společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o., nezapisovaného 
do obchodního rejstříku za znalecky oceněnou hodnotu. 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 1.3.1. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
Není. 

 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Nejsou 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
1.3.1 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů převod pozemků p. č. 
4234, p. č. 1413/12 a budovy bez č. p. na p. č. 4234 v katastrálním území Čelákovice a obci 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

1.3 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 
Čelákovice z majetku města Čelákovic vkladem do základního kapitálu společnosti Q – BYT 
Čelákovice spol. s r. o., nezapisovaného do obchodního rejstříku.  

 
 
 
PŘÍLOHY  
Nejsou 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za věcnou a obsahovou správnost návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
………………………………….. 
Ing. Veronika Fürjesová 

ředitelka společnosti Q – BYT Čelákovice spol. s r. o. 
 
 

 
………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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