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       V Čelákovicích dne 28.11.2022 

 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová,  
referentka odboru správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 4.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 2/2022 DNE 07.12.2022 
 
 
DAROVACÍ SMLOUVA SML/2022/412 NA PŘEVZETÍ VODOVODNÍCH A 
KANALIZAČNÍCH ŘADŮ VYBUDOVANÝCH PŘI VÝSTAVBĚ STAVBY PRO 
MALOOBCHOD - LIDL, K. Ú. ČELÁKOVICE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na podkladě Smlouvy o spolupráci SML/2020/331 z 06.04.2022 – čl. II bod č. 6. 
je Zastupitelstvu města Čelákovic předkládán koncept Darovací smlouvy 
č. SML/2022/412 (viz příloha č. 1) mezi městem Čelákovice, jako obdarovaným, 
a společností Lidl Česká republika v.o.s., jako dárcem, na darování vodovodního 
řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 
3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 a darování kanalizačního řadu 
umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, 
p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92, vše v katastrálním území Čelákovice 
a obci Čelákovice.  

Předmět nabídky 

 

  vodovodní řad 

 

  kanalizační řad 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
- 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 11/2020/7 z 26.02.2020 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.4.1 
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 vodovodního řadu umístěného 
na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, 
p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 a kanalizačního řadu umístěného na pozemcích 
p. č. 982/51, p. č. 982/64, p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 
a p. č. 3539/92, v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice od 
společnosti Lidl Česká republika v.o.s.. 
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4.4.2 
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/2022/412 mezi městem Čelákovice, 
jako obdarovaným, a společností Lidl Česká republika v.o.s., jako dárcem, 
vodovodního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, 
p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92 
a kanalizačního řadu umístěného na pozemcích p. č. 982/51, p. č. 982/64, 
p. č. 3539/48, p. č. 3909/10, p. č. 3539/90, p. č. 3539/91 a p. č. 3539/92, vše 
v katastrálním území Čelákovice a obci Čelákovice. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Darovací smlouva SML/2022/412 
příloha č. 2 Usnesení Zastupitelstva města č. 11/2020/7 z 26.02.2020  
příloha č. 3 Smlouva o spolupráci SML/2020/331 
příloha č. 4 Územní rozhodnutí 
příloha č. 5 Kolaudační rozhodnutí 
příloha č. 6 Popis vodovodního řadu 
příloha č. 7 Popis kanalizačního řadu 
příloha č. 8 Zaměření řadů 
 
 
 

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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