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4.1 

 
       V Čelákovicích dne 20. 4. 2017 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 19/2017 DNE 3. 5. 2017 
 
 
SMLOUVA O VÝPŮJČCE – ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČELÁKOVICE, 
J. A. KOMENSKÉHO 414, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 3. 8. 2016 byla na základě schválení znění smlouvy usnesením Zastupitelstva 
města č. 12/2016/5.3.3 ze dne 29. 6. 2016 podepsána smlouva o výpůjčce mezi 
městem Čelákovice, jako Půjčitelem a Základní školou Čelákovice, J. A. 
Komenského 414, příspěvkovou organizací, jako Vypůjčitelem. 

Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného 
majetku třetím osobám a dále aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový 
majetek, který sama užívá a o který je schopna se plnohodnotně starat tak, aby 
nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla zřízena, byla 
zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  

Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro 
opravy a údržbu a poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Dále byl Radě 
města předložen k posouzení návrh rozdělení pozemku p. č. 677/1, ostatní 
plocha/zeleň o výměře 22 697 m², v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice mezi 
jednotlivé příspěvkové organizace. Rada města doporučila svými usneseními 
č. 2/2017/2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 Zastupitelstvu stanovit pravidla 
a vymezit plochy pro výpůjčky v předloženém znění.  

V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce.  

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
příspěvkové organizaci předáván žádný majetek k hospodaření. 

Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní 
školy Čelákovice, J. A. Komenského 414, Čelákovice, uzavřené dne 26. 6. 2016.  

Zastupitelstvu města je ke schválení předkládána smlouva o výpůjčce mezi městem 
Čelákovice, jako Půjčitelem a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvkovou organizací, jako Vypůjčitelem. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 12/2016/5.3.3 ze dne 29. 6. 2016 – stávající 
smlouva 
Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.1 ze dne 31. 1. 2017 – vymezení ploch 
pro výpůjčku 
Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.2 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro opravy 
a běžnou údržbu 
Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro užití třetími 
osobami 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.1 
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/2017/020 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Základní školou Čelákovice, J. A. Komenského 414, 
příspěvková organizace, Čelákovice, jako vypůjčitelem. Půjčitel předává 
k užívání vypůjčiteli následující nemovitosti v k. ú. Čelákovice, obec 
Čelákovice: 
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1. stavební pozemek st. p. č. 3918 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
8 389 m²,  

2. stavební pozemek st. p. č. 3919 – zastavěná plocha a nádvoří/zbořeniště, 
o výměře 541 m²,  

3. část pozemku p. č. 677/1 – ostatní plocha/zeleň o výměře přibližně 
4 262 m2 z celkem 22 697 m², a  

4. část budovy č. p. 414 sestávající z: 
a. 1. podzemního podlaží (dále jen „PP“) tedy zázemí školní kuchyně, 

vyjma prostoru kotelny K8, 
b. 1. nadzemního podlaží (dále jen „NP“), tedy tělocvičny, spojovacího 

krčku, kuchyně a pavilonů A, B, C a D, vyjma ploch pavilonu A dle 
grafické přílohy o výměře přibližně 113 m2 a kabinetu tělesné 
výchovy u tělocvičny, užívaných Gymnáziem Čelákovice, 

c. 2. nadzemního podlaží, tedy pavilonů A, B, C a D. 

Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu o výpůjčce 
č. SML/2016/143 uzavřenou dne 3. 8. 2016. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/020 
příloha č. 2 Zákres vypůjčených pozemků – příloha č. 1 smlouvy 
příloha č. 3 Zákres vypůjčených prostor budovy č. p. 414 – příloha č. 2 smlouvy 

 
 
 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 20. 4. 2017 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 19/2017 DNE 3. 5. 2017 
 
 
SMLOUVA O VÝPŮJČCE – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA ČELÁKOVICE, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 8. 9. 2016 byla na základě schválení znění smlouvy usnesením Zastupitelstva 
města č. 10/2016/4.1.2 ze dne 30. 3. 2016 podepsána smlouva o výpůjčce mezi 
městem Čelákovice, jako půjčitelem a Pečovatelskou službou Čelákovice, 
příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem. 

Z důvodu sjednocení pravidel pro údržbu svěřeného majetku, poskytování svěřeného 
majetku třetím osobám a dále aby byl příspěvkové organizaci svěřen pouze takový 
majetek, který sama užívá a o který je schopna se plnohodnotně starat tak, aby 
nebylo ohroženo naplňování hlavního předmětu činnosti, pro které byla zřízena, byla 
zpracována aktualizace smlouvy o výpůjčce.  

Radě města byla na její 2. schůzi v roce 2017 předložena k posouzení pravidla pro 
opravy a údržbu a poskytování svěřeného majetku třetím osobám. Rada města 
doporučila svými usneseními č. 2/2017/2.1.2 a 2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 
Zastupitelstvu stanovit pravidla v předloženém znění.  

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Smlouvou o výpůjčce není, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
příspěvkové organizaci předáván žádný majetek k hospodaření. 

V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce a 
nyní je předkládána Zastupitelstvu města ke schválení. Ze schválených pravidel pro 
opravy a údržbu byla pro tuto konkrétní smlouvu vypuštěna ustanovení, která 
vzhledem ke skutečnosti, že součástí výpůjčky nejsou pozemky, ani převážná část 
budovy, nepřipadají v úvahu. Jsou to např.: údržba areálové zeleně a osvětlení, 
zajištění revizí atp. 

Smlouva o výpůjčce je jako příloha č. 3 nedílnou součástí Zřizovací listiny 
příspěvkové organizace Pečovatelská služba Čelákovice schválené usnesením 
Zastupitelstva města č. 10/2016/4.1.2 dne 30. 3. 2016 a uzavřené dne 15. 8. 2016. 
Uzavřená smlouva o výpůjčce bude příslušným odborem Městského úřadu podána 
příslušnému úřadu pro úpravu zápisu v obchodním rejstříku. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města č. 10/2016/4.1.2 ze dne 30. 3. 2016 – stávající 
smlouva 

Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.2 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro opravy 
a běžnou údržbu 

Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro užití třetími 
osobami 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
4.2 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
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uzavření a text Smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/021 mezi městem Čelákovice, 
jako půjčitelem, a Pečovatelská služba Čelákovice, příspěvková organizace, 
jako vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli část budovy č. p. 26 
sestávající z výhradního užívání místností č. 004, 005, 006, 008b, 009, 010, 012, 
013, 014, 019 a 124 – 126 a společného užívání místností č. 001, 002, 007, 008a, 
020, 102 a 127 v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice, která je zapsána na listu 
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Praha. Tato smlouva dnem nabytí účinnosti plně nahradí smlouvu 
o výpůjčce č. SML/2016/044 uzavřenou dne 8. 9. 2016. 
 
 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh smlouvy o výpůjčce č. SML/2017/021 
příloha č. 2 Příloha č. 1 smlouvy – Půdorys 1. podzemního podlaží 
příloha č. 3 Příloha č. 2 smlouvy – Půdorys 1. nadzemního podlaží 

 
 
 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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       V Čelákovicích dne 21. 4. 2017 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

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

 
……………………………………………… 
Ing. Kateřina Kandlová, vedoucí odboru 

správy majetku a investic 
 
 
 
MATERIÁL Č. 4.3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 19/2017 DNE 3. 5. 2017 
 
 
SMLOUVA O VÝPŮJČCE – MATEŘSKÁ ŠKOLA ČELÁKOVICE, PŘÍSTAVNÍ 333, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 9. 9. 2004 byla uzavřena smlouva o výpůjčce č. SML/2004/016 mezi městem 
Čelákovice, jako Půjčitelem a Mateřskou školou Čelákovice, Přístavní 333, 
příspěvková organizace (dále jen „MŠ Přístavní“), jako Vypůjčitelem. 

V současné době probíhá výstavba nového objektu pro mateřskou školu v ulici 
J. A. Komenského. Tento objekt by měl být využit jako další místo pro poskytování 
vzdělávání (odloučené pracoviště) MŠ Přístavní.  

Aby v objektu mohlo probíhat řádné předškolní vzdělávání, musí být zařazen 
do registru školských zařízení. Povinnou součástí žádosti o zařazení je i příslušná 
smlouva dokladující oprávnění MŠ Přístavní nakládat s objektem v rámci daného 
účelu využití. Toto oprávnění je obvykle řešeno smlouvou o výpůjčce. Pro smlouvu 
o výpůjčce je nezbytně nutné znát parcelní čísla pozemků, která mají být ve smlouvě 
uvedena pro přesnou specifikaci předmětu výpůjčky. Tato čísla však budou známa 
až po jejich přidělení Katastrem nemovitostí po zpracování geometrického plánu 
na scelování a dělení pozemků. Tento geometrický plán by měl být připraven 
a předán v termínu do 28. 4. 2017. 

Smlouva bude připravena v návaznosti na Radou města schválená pravidla 
pro údržbu svěřeného majetku a poskytování svěřeného majetku třetím osobám. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Smlouvou o výpůjčce nebude, dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. e) zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, příspěvkové organizaci předáván žádný majetek k hospodaření. 

Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské 
školy Čelákovice, Přístavní 333, Čelákovice, uzavřené dne 26. 6. 2015.  

Zastupitelstvu města bude na zasedání plánovaném na 3. 5. 2017 předložena 
ke schválení smlouva o výpůjčce zahrnující i nově vzniklé nemovitosti (pozemky 
a stavby). 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Bez souvisejících usnesení 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
Návrh usnesení bude předložen přímo na zasedání Zastupitelstva města dne 
3. 5. 2017 tak, aby zahrnoval i čísla parcelní a popisná všech nemovitostí, které 
mají být předmětem výpůjčky. 
 
PŘÍLOHY 
 
- 
 

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 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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