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       V Čelákovicích dne 30.04.2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 19/2021 DNE 12.05.2021 
 
 
DAROVÁNÍ SPOLUVLASTNICKÉHO PODÍLU 1/64 NA POZEMCÍCH ZAPSANÝCH 
NA LV 2330 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ A OBCI ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na jednání Rady města č. 08/2021 pod bodem 2.9 dne 20.04.2021 byla projednána 
nabídka bezúplatného převodu spoluvlastnického podílu 1/64  na pozemcích 
zapsaných na LV 2330 v k. ú. Čelákovice. Jedná se o pozemky p. č. 3588/9 orná půda 
o celkové výměře 2668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře 58 m2, 
p. č. 3590/3 lesní pozemek o celkové výměře 144 m2, p. č. 3621/63 orná půda 
o celkové výměře 996 m2, p. č. 3637/23 orná půda o celkové výměře 8600 m2, 
p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 6230 m2, p. č. 3647/29 vodní plocha 
o celkové výměře 130 m2, p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové výměře 87 m2, 
p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 12 m2, p. č. 3685/30 orná půda o celkové 
výměře 56 m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 
ostatní plocha o celkové výměře 131 m2. 

Záměr na převod 1/64 spoluvlastnického podílu na p. č. 3588/9, p. č. 3588/16, 
p. č. 3590/3, p. č. 3621/63, p. č. 3637/23, p. č. 3637/24, p. č. 3647/29, p. č. 3647/30, 
p. č. 3685/27, p. č. 3685/30, p. č. 3910/5 a p. č. 3913/6, vše  v k. ú. a obci Čelákovice, 
nepodléhá zveřejnění na úřední desce města. 

Rada města svým usnesením č. 08/2021/2.9.2 ze dne 20.04.2021 doporučuje 
Zastupitelstvu města schválení převzetí daru spočívajícím v bezúplatném převodu 
spoluvlastnického podílu 1/64 na pozemcích p. č. 3588/9 orná půda o celkové výměře 
2668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře 58 m2, p. č. 3590/3 lesní 
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pozemek o celkové výměře 144 m2, p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 996 m2, 
p. č. 3637/23 orná půda o celkové výměře 8600 m2, p. č. 3637/24 orná půda o celkové 
výměře 6230 m2, p. č. 3647/29 vodní plocha o celkové výměře 130 m2, p. č. 3647/30 
vodní plocha o celkové výměře 87 m2, p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 
12 m2, p. č. 3685/30 orná půda o celkové výměře 56 m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha 
o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 ostatní plocha o celkové výměře 131 m2, 
v k. ú. Čelákovice. 

Vzhledem k výše uvedenému byl vypracován koncept „Darovací smlouvy 
SML/2021/134“, který je předložen ke schválení. 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 08/2021/2.9.1 ze dne 20.04.2021 
Usnesení RM č. 08/2021/2.9.2 ze dne 20.04.2021  
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1.1 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzetí 
daru spočívajícím v převodu spoluvlastnického podílu 1/64  na pozemcích 
p. č. 3588/9 orná půda o celkové výměře 2668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha 
o celkové výměře 58 m2, p. č. 3590/3 lesní pozemek o celkové výměře 144 m2, 
p. č. 3621/63 orná půda o celkové výměře 996 m2, p. č. 3637/23 orná půda 
o celkové výměře 8600 m2, p. č. 3637/24 orná půda o celkové výměře 6230 m2, 
p. č. 3647/29 vodní plocha o celkové výměře 130 m2, p. č. 3647/30 vodní plocha 
o celkové výměře 87 m2, p. č. 3685/27 orná půda o celkové výměře 12 m2, 
p. č. 3685/30 orná půda o celkové výměře 56 m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha 
o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 ostatní plocha o celkové výměře 131 m2, 
vše v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice od pana Miloslava 
Štěrby, Čelákovice. 
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4.1.2 
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 Darovací smlouvy č. SML/2021/134 mezi městem Čelákovice, 
jako obdarovaným a panem Miloslavem Štěrbou, jako dárcem 
spoluvlastnického podílu 1/64  na pozemcích p. č. 3588/9 orná půda o celkové 
výměře 2668 m2, p. č. 3588/16 ostatní plocha o celkové výměře 58 m2, p. č. 3590/3 
lesní pozemek o celkové výměře 144 m2, p. č. 3621/63 orná půda o celkové 
výměře 996 m2, p. č. 3637/23 orná půda o celkové výměře 8600 m2, p. č. 3637/24 
orná půda o celkové výměře 6230 m2, p. č. 3647/29 vodní plocha o celkové 
výměře 130 m2, p. č. 3647/30 vodní plocha o celkové výměře 87 m2, p. č. 3685/27 
orná půda o celkové výměře 12 m2, p. č. 3685/30 orná půda o celkové výměře 56 
m2, p. č. 3910/5 ostatní plocha o celkové výměře 481 m2 a p. č. 3913/6 ostatní 
plocha o celkové výměře 131 m2, v katastrálním území Čelákovice a obci 
Čelákovice. 

 
PŘÍLOHY 
 
Příloha č. 1 Darovací smlouva SML/2021/134 
Příloha č. 2 Usnesení RM č. 08/2021/2.9.2 ze dne 20.04.2021  

 
 

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 
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