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       V Čelákovicích dne 31. 5. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Lenka Kalinová, referentka odboru 
správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.1 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 5/2019 DNE 26. 6. 2019 
 
 
SMLOUVA O VÝPŮJČCE Č. SML/2019/132 – MĚSTSKÉ MUZEUM 
V ČELÁKOVICÍCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Dne 25. 7. 2016 byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi městem Čelákovice, jako 
Půjčitelem a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, 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.  

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. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 

3.1 
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V souladu s těmito usneseními byla zpracována aktualizovaná smlouva o výpůjčce 
a nyní je předkládána Zastupitelstvu města ke schválení.  

Předmět výpůjčky, viz níže mapy KN: 

Na Hrádku č. p. 464 

 
 
Rybářská č. p. 156 

 
 majetek města   - předmět výpůjčky 
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Smlouva o výpůjčce není součástí Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské 
muzeum v Čelákovicích,  Na Hrádku 464, uzavřené dne 26. 6. 2015. 

 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Bez doporučení zpracovatele 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.2 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro opravy  
Usnesení Rady města č. 2/2017/2.1.3 ze dne 31. 1. 2017 – pravidla pro užití  
Usnesení Zastupitelstva města č. 12/2016/5.3.6 ze dne 29. 6. 2016 – Smlouva 
výpůjčce  č. SML/2016/144 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
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/2019/132 mezi městem Čelákovice, 
jako Půjčitelem, a Městským muzeem v Čelákovicích, příspěvková organizace, 
jako Vypůjčitelem. Půjčitel předává k užívání vypůjčiteli nemovitosti: 

a) stavební pozemek st. p. č. 143/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
1 103 m²,  

b) budova č. p. 464 v ulici Na Hrádku, 
c) stavební pozemek st. p. č. 143/2 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

194 m²,  
d) pozemek p. č. 144 – ostatní plocha/jiná plocha, o výměře 188 m²,  
e) stavební pozemek st. p. č. 70/1 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

178 m², 
f) budova č. p. 156 v ulici Rybářská, 
g) stavební pozemek st. p. č. 70/2 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

18 m², 
h) stavební pozemek st. p. č. 70/3 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 

32 m², 
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i) stavební pozemek st. p. č. 70/4 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
42 m², 

j) stavební pozemek st. p. č. 4806 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
65 m², 

k) stavební pozemek st. p. č. 4807 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 
29 m², 

l) pozemek p. č. 72/5 – zahrada, o výměře 660 m²,, všechny 
v k. ú. Čelákovice, obec Čelákovice 

které jsou zapsány 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/2016/144 uzavřenou dne 25. 7. 2016. 
 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Návrh smlouvy o výpůjčce č. SML/2019/132 
příloha č. 2 Příloha č. 1 Smlouvy – Zákres vypůjčených nemovitostí  

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
 (tajemník) 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 (právník městského úřadu) 
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