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       V Čelákovicích dne 24.02.2022 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy majetku a 

investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 25/2022 DNE 06.04.2022 
 
 
VZÁJEMNÝ BEZÚPLATNÝ PŘEVOD ČÁSTI POZEMKŮ, DOTČENÝCH 
KOMUNIKACÍ III/2454, V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ SEDLČÁNKY A OBCI 
ČELÁKOVICE MEZI MĚSTEM ČELÁKOVICE A STŘEDOČESKÝM KRAJEM – 
DAROVACÍ SMLOUVY Č. SML/2022/105 A Č. SML/2022/106 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Usnesením Zastupitelstva města č. 16/2020/5.1 dne 09.12.2020 byl schválen 
vzájemný bezúplatný převod pozemků, dle GP č. 766-318/2020 vyhotoveným 
společností TESAŘÍK a FRANK, geodetické práce, s.r.o., označených jako, p. č. 835/6 
(oddělena z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena 
z p. č. 545), ostatní plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), 
ostatní plocha o výměře 54 m2 z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví 
Středočeského kraje a p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 
897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1047 m2, 
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Čelákovice, vše v katastrálním 
území Sedlčánky a obci Čelákovice. 

Na podkladě Usnesení č. 065-11/2021/ZK ze dne 29.11.2021 Zastupitelstva kraje byl 
schválen bezúplatný převod a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Sedlčánky. 
Bodem III. byl zajištěním realizace tohoto usnesení pověřen pan Libor Lesák, radní pro 
oblast investic, majetku a veřejných zakázek. 

Městu Čelákovice byly ke schválení a podpisu předány koncepty darovacích smluv: 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

4.1 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 2 z 4 
 

1) Darovací smlouva S-0674/MJT/2022, SML/2022/105, kde Dárce (Středočeský 
kraj) daruje Obdarovanému (městu Čelákovice) nemovité věci v k. ú. Sedlčánky 
- pozemek p.č. 861/5 o výměře 897 m2  
- pozemek p.č. 861/7 o výměře 1047 m2 

2) Darovací smlouva S-0676/MJT/2022, SML/2022/106, kde Dárce (město 
Čelákovice) daruje Obdarovanému (Středočeskému kraji) nemovité věci 
v k. ú. Sedlčánky  
- pozemek p.č. 835/6 o výměře 75 m2  
- pozemek p.č. 545/2 o výměře 214 m2 

- pozemek p.č. 855/3 o výměře 54 m2 

Záměr na převod pozemků z vlastnictví města Čelákovice do vlastnictví 
Středočeského kraje dle GP č. 766-318/2020 označených jako p. č. 835/6 (oddělena 
z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), ostatní 
plocha o výměře 214 m2, p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní plocha o výměře 
54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, byl zveřejněn na úřední desce města 
od 22.9.2020 do 9.10.2020. 

Záměr na převod pozemků z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města 
Čelákovice dle GP č. 766-318/2020 označených jako p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 
861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní 
plocha o výměře 1047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice, byl zveřejněn na 
úřední desce od 26.10.2021 do 07.12.2021 
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 pozemky ve vlastnictví města   pozemky převáděné na Stř. kraj 
 
 pozemky převáděné na město Čelákovice 
    
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení RM č. 24/2020/2.4.1 ze dne 18. srpna 2020 
Usnesení RM č. 24/2020/2.4.2 ze dne 18. srpna 2020  
Usnesení RM č. 28/2020/2.4. ze dne 15. září 2020  
Usnesení ZM č. 16/2020/5.1 ze dne 09.12.2020 
 
 
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, uzavření 
a text Darovací smlouvy S-0674/MJT/2022, č. SML/2022/105 mezi městem 
Čelákovice, jako obdarovaným a Středočeským krajem, jako dárcem 
nemovitých věcí, a to dle GP č. 766-318/2020 pozemků označených jako 
p. č. 861/5 (oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 897 m2 a p. č. 861/7 
(oddělena z p. č. 861/1), ostatní plocha o výměře 1047 m2, vše v k. ú. Sedlčánky 
a obci Čelákovice. 

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 S-0676/MJT/2022, č. SML/2022/106 mezi Středočeským 
krajem, jako obdarovaným a městem Čelákovice, jako dárcem nemovitých věcí, 
a to dle GP č. 766-318/2020 pozemků označených jako p. č. 835/6 (oddělena 
z p. č. 835/4), ostatní plocha o výměře 75 m2, p. č. 545/2 (oddělena z p. č. 545), 
ostatní plocha o výměře 214 m2 a p. č. 855/3 (oddělena z p. č. 855/2), ostatní 
plocha o výměře 54 m2, vše v k. ú. Sedlčánky a obci Čelákovice. 
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PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Darovací smlouva S-0674/MJT/2022, SML/2022/105 
příloha č. 2 Darovací smlouva S-0676/MJT/2022, SML/2022/106 

 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a 
návrhu usnesení odpovídá: 

 
………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil  
tejemník 

 
……………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 
 


