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       V Čelákovicích dne 13. 6. 2019 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, referent odboru 
správy a majetku 

 
 
 
MATERIÁL Č. 3.4 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 5/2019 DNE 26. 6. 2019 
 
SCHVÁLENÍ BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU ČÁSTI POZEMKU V RÁMCI AKCE 
„SSZ PŘECHOD PRO CHODCE ULICE TOUŠEŇSKÁ, 250 88 ČELÁKOVICE, 
K.Ú. ČELÁKOVICE“ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V souvislosti s dokončením akce „SSZ přechod pro chodce ulice Toušeňská, 250 88 
Čelákovice, k. ú. Čelákovice“ požádalo město Čelákovice, po podpisu „Smlouvy 
o smlouvě budoucí darovací“ číslo S-3047/MJT/2018, SML/2018/193, v listopadu 
roku 2018, Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, p. o., o sdělení 
podmínek k uzavření vlastní darovací smlouvy.   

11. 6. 2019 byly písemně (e-mailovou korespondencí) obdrženy upřesňující 
podmínky pro zpracování materiálu potřebného k projednání v orgánech kraje. 

Kromě písemné žádosti o bezúplatný převod části dotčeného pozemku je jednou 
z těchto podmínek i požadavek na dodání usnesení Zastupitelstva města Čelákovic, 
kterým bude schválen bezúplatný převod části pozemku p. č. 3142 dotčeného výše 
uvedenou akcí (geometrickým plánem č. 2702-139/2018 je dotčená část pozemku 
nově označena jako p. č. 3142/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
48 m2), vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice.  

To znamená, že Středočeský kraj ze svého vlastnictví do vlastnictví Města Čelákovic 
následně bezúplatně daruje na podkladě geometrického plánu č. 2702-139/2018 
nově oddělený pozemek p. č. 3142/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 
48 m2, vše v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 5/2019/3.4 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Bez vztahu k rozpočtu 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 17/2017/3.2 ze dne 21.1.2017 
Usnesení Zastupitelstva města Čelákovic č. 25/2018/3.13 ze dne 27.6.2018 
Usnesení č. 098-13/2018/ZK ze dne 26. 4. 2018 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
3.4 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
v souvislosti s majetkovým vypořádáním spojeným s akcí „SSZ přechod pro 
chodce ulice Toušeňská, 250 88 Čelákovice, k.ú. Čelákovice“ bezúplatný 
převod části pozemku p. č. 3142 (geometrickým plánem č. 2702-139/2018 nově 
označena jako p. č. 3142/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 48 m2, 
vše pro k. ú. Čelákovice a obec Čelákovice) z vlastnictví Středočeského kraje 
do vlastnictví města Čelákovic.  
 

PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. S-3047/MJT/2018, 

SML/2018/193 
příloha č. 2 Geometrický plán č. 2702-139/2018 
 
 

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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