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ZÁPIS 
 

Dotazy občanů 
21. 11. 2019 od 18.00 hodin 

 
 

 
Starosta přivítal přítomné občany a vyzval je, že mohou klást dotazy k čemukoliv, co se týká života 
v Čelákovicích. 
 
P. M. L. I. – na posledním a předposledním ZM se probíraly navrhované ceny pro pozemky pod Dělnickými 
domky, a to cena v místě a čase obvyklá 60,00 Kč/m
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a rok. Požádal o vysvětlení, jak se k této ceně město 

dopracovalo a jaká metoda byla použita. 
 
Starosta – na této částce se usnesla RM před cca 3 – 4 roky, protože došlo ke změnám cen pro nájem 
pozemků. Tato cena je držena již několik let. Je to cena smluvní.  
 
P. M. L. I. – bylo řečeno, že je to cena v místě a čase obvyklá. Tato cena se stanovuje na základě několika 
metod. Jaká metoda byla použita pro stanovení ceny? 
 
Starosta – tuto cenu stanovila RM a považujeme ji jako cenu v místě a čase obvyklou. Je to cena, která je 
smluvní a používáme jí v nájemních smlouvách jako standardní cenu. 
 
P. M. L. I. – cena v místě a čase obvyklá se stanovuje na základě různých metod, může to být srovnávací, 
nákladová nebo nabídková, atp. Pokud jste se dohodli, nemůžete hovořit o ceně v místě a čase obvyklé. Jak 
je možné, že se pronajímají pozemky soukromým subjektům za 1,00 Kč a byl schválen pacht za  
6.500,00 Kč/ha. Jaký je v těchto pozemcích rozdíl? 
 
Starosta – základní rozdíl je v tom, že jedno je pacht a druhé je nájem. Některé smlouvy má město ještě za 
1,00 Kč, protože nájemní smlouvy se mění postupně v průběhu času. 
 
P. M. L. I. – jaký je rozdíl v pronajímání pozemků a pronajímání bytů? Městské byty se pronajímají za různé 
ceny. Stávající smlouvy byly navýšeny o cca 5 % a nové byty se pronajímají za min. 150,00 Kč/m
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. 

 
Starosta – jsou dva druhy bytů. Jsou byty, které jsou pronajímány na základě seznamu. To jsou byty, které 
jsou pronajímány osobám, které si požádaly o městský byt a dostaly se na seznam uchazečů na základě 
rozhodnutí bytové komise. Potom jsou byty, které město rekonstruuje, a tyto byty jdou do nájmu tzv. 
obálkovou metodou. Obálková metoda je soutěž a minimální cena za m
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je 150,00 Kč a soutěží se o nejvyšší 

cenu.  
 
 
 
 
 
Ing. Josef Pátek 
starosta města Čelákovic 
 
 
 
 
Zapsala: Renáta Štěpánková, dne 21. 11. 2019 
 


