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       V Čelákovicích dne 6. 6. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Lenka Kalinová, referentka odboru 
správy majetku a investic 

 
 
MATERIÁL Č. 5.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2016 DNE 29. 6. 2016 
 
 
SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č. SML/2016/115 
V SOUVISLOSTI S AKCÍ „ČELÁKOVICE, NA STRÁNI, KVN, TS, Č. P. 1301“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě uzavřené dne 10. 7. 2013 společnost Maděra a Šípek, spol. s r. o. podala dne 
9. 5. 2016 žádost o uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Žádost 
byla podána z důvodu zřízení nového kabelového vedení v oblasti a rozsahu dle 
geometrického plánu, který je nedílnou součástí smlouvy. Zastupitelstvu města je 
předložena ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. SML/2016/115 mezi městem Čelákovice, jako vlastníkem pozemku, a spol. ČEZ 
Distribuce, a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Smlouva řeší akci „Čelákovice, 
Na Stráni – kVN, TS, č. p. 1301“ – spočívající v právu oprávněné osoby zřídit, 
provozovat a vést kabelové vedení VN 22kV – stavbu distribuční soustavy 
na pozemku vlastníka pozemku p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 4151 m², 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. Služebnost inženýrské sítě je sjednána úplatně 
za částku 12 000,00 Kč bez DPH (14.520,00Kč včetně DPH). Uvedená finanční 
náhrada je stanovena na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjem ve výši 14 520,00 Kč na rozpočtovou skladbu 3639/2119 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 9/2013/2.3.1/2011/2.1.1 ze dne 10. 6. 2013 – Smlouva 
o smlouvě budoucí 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.2 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/115 
mezi městem Čelákovice jako vlastníkem pozemku a spol. ČEZ Distribuce, 
a. s., Děčín IV, jako oprávněnou osobou. Vlastník pozemku zřídí oprávněné 
osobě služebnost inženýrské sítě, a to práva zřídit, provozovat a umístit 
na pozemku vlastníka pozemku p. č. 4309 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 
4151 m², v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, kabelové vedení VN 22kV, 
za úhradu 12 000,00Kč bez DPH (14 520,00Kč včetně DPH).  
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SML/2016/115 
příloha č. 2 Geometrický plán ke smlouvě č. SML/2016/115 – pouze digitálně 
příloha č. 3 Snímek mapy KN  
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku 

a investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 16. 6. 2016 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Ing. Petr Studnička, PhD., 

místostarosta města II 

 
……………………………………………… 
Lucie Nešněrová, referent odboru správy 

majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 5.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 12/2016 DNE 29. 6. 2016 
 
SMLOUVY O VÝPŮJČCE PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA 
ČELÁKOVICE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Vzhledem k tomu, že v posledních letech vznikly změny v již uzavřených smlouvách 
o výpůjčce s příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Čelákovice, je nutné 
tyto smlouvy aktualizovat. 

Jedná se zejména o změny ve vypůjčených nemovitostech a to u příspěvkové 
organizace: 

1) Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice, příspěvková 
organizace – výpůjčka nemovitostí st. p. č. 629 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 703 m², p. č. 630/1 – zahrada, o výměře 20 m², a budovy č. p. 343, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  

2) Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace – 
výpůjčka nemovitostí st. p. č. 1581/5 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 232 m², st. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
2710 m², st. p. č. 1586 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m², 
st. p. č. 1587/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m², 
st. p. č. 1588 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 121 m², 
st. p. č. 1591/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1458 m², 
st. p. č. 1594/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1221 m², 
p. č. 1587/1 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 815 m², p. č. 1590 – ostatní 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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plocha/jiná plocha, o výměře 304 m², p. č. 1591/1 – ostatní 
plocha/manipulační plocha, o výměře 908 m², p. č. 1592/3 – ostatní 
plocha/jiná plocha, o výměře 543 m², p. č. 4312 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 1296 m², a budovy č. p. 457, č. p. 459 a č. p. 1109, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  

3) Základní škola Čelákovice, J. A. Komenského 414, příspěvková 
organizace – výpůjčka nemovitostí st. p. č. 3918 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 8389 m², st. p. č. 3919 – zastavěná plocha 
a nádvoří/zbořeniště, o výměře 541 m², část p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, 
o výměře 22697 m², bez oploceného víceúčelového hřiště, a budovy č. p. 414, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, 

4) Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková organizace – 
výpůjčka nemovitostí st. p. č. 987/82 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 348 m², st. p. č. 987/84 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1236 m², st. p. č. 987/86 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/87 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/88 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/89 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 19 m², st. p. č. 987/102 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 262 m², p. č. 987/83 – ostatní plocha/manipulační plocha, 
o výměře 1167 m², p. č. 987/85 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 
4751 m², p. č. 987/100 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1945 
m², p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m², 
p. č. 987/104 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 38 m², 
p. č. 987/105 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 10 m², a budovy 
č. p. 1477, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice,  

5) Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková 
organizace – výpůjčka nemovitostí st. p. č. 4067 – zastavěná plocha 
anádvoří/společný dvůr, o výměře 26 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1124 m², p. č. 1124/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 4699 m², a budovy č. p. 1586, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice,  

6) Městské muzeum v Čelákovicích, příspěvková organizace – výpůjčka 
nemovitostí st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1103 m², 
st. p. č. 143/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², st. p. č. 70 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 751 m², p. č. 144 – ostatní plocha/jiná 
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plocha, o výměře 188 m², a budov č. p. 464 a č. p. 156, vše v k. ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice, 

7) Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková organizace – 
výpůjčka nemovitostí st. p. č. 730 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
239 m², p. č. 731 – zahrada, o výměře 5779 m², st. p. č. 4068 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1124 m², a budov č. p. 691 a č. p. 1586, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, a nemovitosti st. p. č. 357 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 138 m², st. p. č. 358 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 36 m², st. p. č. 359 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 35 m², st. p. č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², 
st. p. č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 362 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 437 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 27 m², p. č. 1216 – sportoviště a rekreační plocha/ostatní 
plocha, o výměře 11928 m², p. č. 1218 – trvalý travní porost, o výměře 417 m², 
vše v k. ú. Miličín a obci Miličín. 

V příloze předkládáme Zastupitelstvu města ke schválení aktualizované smlouvy 
o výpůjčce s výše uvedenými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem 
Čelákovice. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
5.3.1 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/147 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní uměleckou školou Jana Zacha Čelákovice, 
příspěvková organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává 
k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 629 – zastavěná plocha a nádvoří, 
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o výměře 703 m², p. č. 630/1 – zahrada, o výměře 20 m², a budovy č. p. 343, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/146 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková 
organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání 
vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 1581/5 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 232 m², st. 1585 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
2710 m², st. p. č. 1586 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m², 
st. p. č. 1587/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 191 m², st. p. č. 1588 – 
zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, o výměře 121 m², st. p. č. 1591/2 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1458 m², st. p. č. 1594/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1221 m², p. č. 1587/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 815 m², p. č. 1590 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 304 m², 
p. č. 1591/1 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 908 m², p. č. 1592/3 
– ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 543 m², p. č. 4312 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 1296 m², a budovy č. p. 457, č. p. 459 a č. p. 1109, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.3 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/143 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává 
k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 3918 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 8389 m², st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, 
o výměře 541 m², část p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň, o výměře 22697 m², 
bez oploceného víceúčelového hřiště, a budovy č. p. 414, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.4 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/149 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, Rumunská 1477, příspěvková 
organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání 
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vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 987/82 – zastavěná plocha a nádvoří/společný 
dvůr, o výměře 348 m², st. p. č. 987/84 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1236 m², st. p. č. 987/86 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 
19 m², st. p. č. 987/87 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 
19 m², st. p. č. 987/88 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 
19 m², st. p. č. 987/89 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 
19 m², st. p. č. 987/102 – zastavěná plocha a nádvoří/společný dvůr, o výměře 
262 m², p. č. 987/83 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1167 m², 
p. č. 987/85 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 4751 m², 
p. č. 987/100 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 1945 m², 
p. č. 987/101 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 941 m², 
p. č. 987/104 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 38 m², 
p. č. 987/105 – ostatní plocha/manipulační plocha, o výměře 10 m², a budovy 
č. p. 1477, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 
 
5.3.5 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/145 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Mateřskou školou Čelákovice, J. A Komenského 1586, 
příspěvková organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává 
k užívání vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 4067 – zastavěná plocha 
a nádvoří/společný dvůr, o výměře 26 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1124 m², p. č. 1124/1 – ostatní plocha/jiná plocha, 
o výměře 4699 m², a budovy č. p. 1586, vše v k. ú. Čelákovice a obci 
Čelákovice. 
 
5.3.6 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/144 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli 
nemovitosti st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1103 m², 
st. p. č. 143/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 194 m², st. p. č. 70 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 751 m², p. č. 144 – ostatní plocha/jiná 
plocha, o výměře 188 m², a budov č. p. 464 a č. p. 156, vše v k.  ú. Čelákovice 
a obci Čelákovice. 
 
 



 
MĚSTO ČELÁKOVICE 

 

Stránka 6 z 6 
 

5.3 

5.3.7 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2016/148 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice, příspěvková 
organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání 
vypůjčiteli nemovitosti st. p. č. 730 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
239 m², p. č. 731 – zahrada, o výměře 5779 m², st. p. č. 4068 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 1124 m², a budov č. p. 691 a č. p. 1586, 
vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, které jsou takto zapsány na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha – východ, a nemovitosti st. p. č. 357 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 138 m², st. p. č. 358 – zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 36 m², st. p. č. 359 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 35 m², 
st. p. č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 36 m², st. p. č. 361 – 
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 362 – zastavěná plocha 
a nádvoří, o výměře 27 m², st. p. č. 437 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
27 m², p. č. 1216 – sportoviště a rekreační plocha/ostatní plocha, o výměře 
11928 m², p. č. 1218 – trvalý travní porost, o výměře 417 m², vše v k. ú. Miličín 
a obci Miličín. 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/147 
příloha č. 2 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/146 
příloha č. 3 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/143 
příloha č. 4 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/149 
příloha č. 5 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/145 
příloha č. 6 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/144 
příloha č. 7 Smlouva o výpůjčce č. SML/2016/148 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku 

a investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 
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