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       V Čelákovicích dne 6. 9. 2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
…………………………………………… 

Ing. Jana Karbulová Hurychová 
referent odboru správy majetku 

a investic 
 
 
MATERIÁL Č. 3.7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVICE 
Č. 22/2021 DNE 15. 9. 2021 
 
 
KUPNÍ SMLOUVA NA ODKOUPENÍ VODOVODNÍHO ŘADU VE VLASTNICTVÍ ČR 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Město Čelákovice zrealizovalo v roce 2020 stavbu vodovodního přivaděče 
Čelákovice - Záluží, jejímž účelem je napojení místní části Záluží Cihelna a Záluží na 
vodovodní síť města. Trasa vodovodního přivaděče je vedena od napojení na stávající 
vodovodní řad v Masarykově ulici po napojení na stávající vodovodní řad před 
depozitářem Národního technického muzea. 

V rámci přípravy stavby vodovodního přivaděče Čelákovice - Záluží bylo zjištěno, že 
vlastníkem části vodovodního řadu v úseku od depozitáře Národního technického 
muzea po napojení na vodovodní řad v místní části Záluží je Česká republika. Na 
základě zákona č. 219/2000 Sb. je příslušné s uvedenou nemovitostí hospodařit 
Národní technické muzeum. 

Dne 24. 2. 2020 proběhlo jednání mezi městem Čelákovice a Národním technickým 
muzeem, kde bylo konstatováno, že předmětnou část vodovodního řadu je možné 
převést do majetku města Čelákovice pouze úplatným převodem za cenu dle 
znaleckého posudku. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26. 2. 2020 schválilo usnesením 
č. 11/2020/3.6 záměr města Čelákovice na odkoupení vodovodního řadu v majetku 
České republiky za cenu do výše 1 000 000,00 Kč. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení kupní smlouvu č. SML/2021/341 mezi 
městem Čelákovice, IČ: 00240117, jako kupujícím, a Národním technickým muzeem, 
IČ: 00023299, jako prodávajícím, na odkoupení vodovodního řadu 110 PE o délce 
207,46 m za cenu v celkové výši 617 900,00 Kč. Kupní cena je součtem ceny obvyklé 
nemovité věci stanovené znaleckým posudkem a ceny za zpracování znaleckého 
posudku. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

Bez doporučení zpracovatele. 

VZTAH K ROZPOČTU 

Smlouva prošla finanční kontrolou a je kryta položkami finančního profilu. 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

Usnesení ZM č. 11/2020/3.6 – Schválení záměru koupě vodovodního řadu v majetku 
ČR 

NÁVRH USNESENÍ 

3.7 
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 kupní smlouvy č. SML/2021/341 mezi městem Čelákovice, IČ: 00240117, 
jako kupujícím, a Národním technickým muzeem, IČ: 00023299, jako 
prodávajícím, na koupi vodovodního řadu 110 PE o délce 207,46 m za cenu ve 
výši 617 900,00 Kč. 

PŘÍLOHY 

příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy č. SML/2021/341 vč. příloh 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy 
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu  

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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