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USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 28/2019 ze schůze Rady města Čelákovic dne 1. listopadu 2019

Rada města Čelákovic:

1.1 Schvaluje předložený program jednání.

1.2.1 Jmenuje Nikolu Ottl ověřovatelkou usnesení.

1.2.2 Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

4.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. SML/2019/296 mezi městem Čelákovice, jako osobou 
vyvolávající přeložku, a GasNet, s.r.o., jako vlastníkem plynárenského zařízení, v souvislosti s akcí 
„ČELÁKOVICE – přeložka plynárenského zařízení – přednádražní prostor a parkovací dům“.

4.2.1 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. SML/2019/297, mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému 
služebnost práva zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku p. č. 3141 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s akcí ČELÁKOVICE – přeložka plynárenského 
zařízení – přednádražní prostor a parkovací dům“.

4.2.2 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. SML/2019/298, mezi městem Čelákovice, jako budoucím povinným a GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu oprávněnému 
služebnost práva zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku p. č. 3145 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s akcí ČELÁKOVICE – přeložka plynárenského 
zařízení – přednádražní prostor a parkovací dům“.

4.2.3 Schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření a text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene č. SML/2019/299, mezi městem Čelákovice, jako investorem, Středočeským krajem, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. o., jako budoucím povinným, 
a GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, jako budoucím oprávněným. Budoucí povinný zřídí budoucímu 
oprávněnému služebnost práva zřízení a provozování plynárenského zařízení na pozemku p. č. 3142 
v k. ú. Čelákovice a obci Čelákovice, v souvislosti s akcí ČELÁKOVICE – přeložka plynárenského 
zařízení – přednádražní prostor a parkovací dům“.

Zapsala: Romana Liscová dne 1. 11. 2019

Usnesení ověřila: Nikola Ottl
                                                                                              

Ing. Josef Pátek
            starosta města Čelákovic
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