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       V Čelákovicích dne 23. 10. 2015 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 

 
……………………………………………… 

Ing. Josef Pátek, starosta města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 6.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 7/2015 DNE 4. 11. 2015 
 
 

Smlouva o smlouvě budoucí darovací od Středočeského kraje – přechod 
Rooseveltova 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě vážného úrazu na ul. Rooseveltova plánuje město Čelákovice 
vybudovat z důvodu zvýšení bezpečnosti při pohybu osob v ul. Rooseveltova 
v Čelákovicích (komunikace II/2454) přechod pro chodce včetně vybudování 
přístupových chodníků a osvětlení tohoto přechodu. Stavbu plánujeme provést na 
pozemcích ve vlastnictví města Čelákovic a na pozemku p. č. 3087 v k.ú. Čelákovice, 
který je ve vlastnictví Středočeského kraje. 
Z tohoto důvodu byl Středočeský kraj, jako vlastník p.č. 3087 v k.ú. Čelákovice, 
požádán o bezúplatný převod části uvedeného pozemku – p.č. 3087. 
Pro vydání územního rozhodnutí je proto zastupitelům města předložena „Smlouva o 
budoucí smlouvě darovací“ č. S-6184/MJT/2015. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu na rozpočet – bezúplatný převod 
 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

6.3. 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 2 
 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení ZM č. 10/2011/2.5.1, 2.5.2 ze dne 23.11.2011 
Usnesení ZM č. 22/2013/2.1 ze dne 29.5.2013 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
6.3. 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
„Smlouvu o budoucí smlouvě darovací“ č. S-6184/MJT/2015, mezi městem 
Čelákovice jako budoucím obdarovaným a Středočeským krajem, jako 
budoucím dárcem, na část p.č. 3078, pro k.ú. Čelákovice a obec Čelákovice 
a v rozsahu cca 60 m2, za účelem vybudování přechodu pro chodce. 
 
PŘÍLOHY 
 
1 návrh smlouvy č. S-6184/MJT/2015 
2 grafická příloha – výřez z dokumentace 
3 snímek KN 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy a majetku 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 

 


