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Návrh na přijetí daru – kostel svatého Ondřeje s dřevěnou zvonicí  

Informace pro zastupitelstvo obce 
Předkládá: Ing. Peter Jaďuď 

 

Na vedení obce se obrátila Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou s nabídkou daru 

v podobě nemovitosti na území obce Nelahozeves – Kostela svatého Ondřeje se zvonicí a 

přilehlým pozemkem.  

Jedná se o pozemek p.č. st. 14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 832m2, jehož součástí je 

budova bez č.p./č.e. – objekt občanské vybavenosti (kostel sv. Ondřeje), vše zapsané v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, na listu 

vlastnictví č. 605, vedeném pro obec a katastrální území Nelahozeves. List vlastnictví dotčené 

nemovitosti tvoří přílohu číslo 1 této informace, orientační plánek je uvedený v příloze číslo 2. 

Pozemek se stavbou kostela a dřevěné zvonice přímo sousedí s pozemkem kolem informačního 

centra obce, které má obec v nájmu od Správy železničních cest ČR. 

Předmět darování je v těsném sousedství (přes silnici) s rodným domem Antonína Dvořáka, který 

byl v kostele křtěn a taky hrával na kostelních varhanách, které se dochovaly do dnešních dnů. 

V nedávné minulosti varhany prošly rekonstrukcí. 

 

Návrh darovací smlouvy 

 

Vedení obce obdrželo návrh darovací smlouvy číslo A/2020/5423 od Římskokatolické farnosti 

Kralupy nad Vltavou, IČO: 49519085, se sídlem Chmelova 212, 278 01 Kralupy nad Vltavou, 

zastoupená administrátorem p. Mgr. Františkem Masaříkem, jako dárcem a zároveň oprávněným 

ze služebnosti, koncem měsíce srpna 2020. 

Nabídka darování se týká pozemku a obou staveb, kostela a dřevěné zvonice. Vybavení kostela 

(mobiliář) není procesem darování dotčené a zůstává ve vlastnictví římskokatolické farnosti 

Kralupy nad Vltavou. Podmínkou darování je zachování vysvěcení kostela a možnost 

v prostorách kostela nadále vykonávat bohoslužby. Mobiliář kostela bude obci vypůjčen 

samostatnou výpůjční smlouvou. 

Návrh darovací smlouvy je přílohou číslo 3. 

 

Právní posouzení textu darovací smlouvy 

 

Návrh darovací smlouvy dle přílohy číslo 3 byl předložen k posouzení smluvní advokátní 

kanceláři, KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, Pardubice. Názor vedoucího advokáta, 

pana Mgr. Lukáše Rothanzla ze dne 3.9.2020 zní, cituji: „samotný text návrhu darovací smlouvy 

je po právní stránce v pořádku, zda se obec rozhodne smlouvu za podmínek v ní uvedených 

uzavřít je na zastupitelstvu.“ 
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Historie  

 

Nelahozeves byla obydlena už od mladší doby kamenné. Dokazují to početné archeologické 

nálezy zejména ze sousední kralupské čtvrti Lobeč, z Lešan i z Hleďsebi. Nejstarší dochovaná 

písemná zpráva o Nelahozevsi pochází z roku 1352. Původně náležela Nelahozeves českému 

knížeti a později pražské kapitule, od níž přešla v husitských dobách znovu pod panovníkovu 

komoru. Roku 1469 ji dal král Jiří z Poděbrad svému rádci Řehořovi z Heimburka, později mu 

byla odňata. 

Poté se stala předmětem sporů mezi církvemi a světskými vlastníky – až v letech 1544–1558 

získal tvrz, poplužní dvůr i ves s mlýnem postupně pan Florián Gryspek z Gryspachu (1504–

1588) a roku 1553 začal budovat zámek. Vybudoval zde velkou knihovnu a obrazárnu. V 

budování pokračoval jeho syn Blažej Gryspek z Gryspachu, který kolem roku 1613 dovršil 

stavbu zámku zhruba do konečné podoby. Po své smrti v roce 1620 však zanechal panství 

zadlužené, takže je roku 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. 

Celkem to bylo deset vsí, které ve třicetileté válce potom značně utrpěly zejména od Švédů, avšak 

ve druhé polovině 17. století byly dány hospodářsky do pořádku. V majetku Lobkoviců zůstala 

Nelahozeves jako fideikomisní (od roku 1677) až do roku 1848, resp. jako samostatný 

velkostatek až do poloviny 20. století, tj. i po pozemkové reformě z doby první republiky. 

Výstavba kostela proběhla v 1. polovině 14. století, ale dnešní podoba pochází až z neogotické 

přestavby 18.–19. století. První písemná zmínka pochází z roku 1352, kdy byl kostel farní, 

později se stal kostelem filiálním, v roce 1787 byl lokalií a dne 21. března 1857 byl opět povýšen 

na farní. Obec s kostelem a tvrzí nejdříve patřila českému knížeti a poté pražské kapitule. Od té 

se vlastnictví vrátilo panovníkovi. Král Jiří z Poděbrad v roce 1469 věnoval obec svému rádci 

Řehořovi z Heimbruku, kterému byla později zabavena. Poté se vlastnictví často střídalo. V roce 

1544 obec získal Florián Gryspek z Gryspachu, který zbořil tvrz a založil nynější zámek. 

Jak je z textu zřejmé, celá písemně doložitelná historie obce Nelahozeves začíná právě 

dokončením stavby Kostela svatého Ondřeje. Z historického hlediska je tedy správné, že po 

mnoha staletích se tato stavba dostává do vlastnictví obce, která kolem kostela vznikla. Dá se 

říci, že se jedná o historický střed obce. 

Zdroj: wikipedie doplněná komentářem předkladatele 

 

Popis exteriéru 

Obdélníkové jednolodí je zakončeno uskočeným užším presbytářem, orientovaným na východ. 

Presbytář je uzavřen pěti hranami osmistěnu, zvenku podporován opěráky. Na jeho severní straně 

je malá sakristie. Západní průčelí je ploché bez věžové zvonice, na ose je portál, nad ním jsou 

sdružená okna s lomeným obloukem a ve štítu se nachází drobná rozeta. Na rozích tohoto průčelí 

jsou šikmé podpěráky. Do kostela vedou tři portály – hlavní ze západního průčelí, druhý z 

předsíně, která je přistavěna k jižní straně lodi a poslední vede do sakristie. Hlavní portál je 

sedlového typu s nadpražní římsou. Ostění jižního vchodu je profilováno žlábkem. Vchod do 

sakristie je ozdoben jednoduchou šambránou. Hlavní loď osvětlují z každé strany, jižní a severní, 

dvě okna s mírným lomeným obloukem, další čtyři okna se nachází v presbytáři. Okna jsou bez 

vitráží a kružeb, ale mají šikmé špalety – nálevkovitě otevřené. Kostel je omítnut, natřen na bílo 

a zastřešen sedlovou střechou. Předsíň a sakristie jsou zastřešeny valbou. Pod střechami jsou 
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okapní římsy obloukového tvaru. Na hřebeni lodi se nachází osmihranný sanktusník s jehlovou 

střechou, ve kterém je malý zvon používaný při mších. 

Zdroj: wikipedie 

 

Popis interiéru 

 

V poli presbytáře je žebrová křížová klenba, závěr je zaklenut paprsčitou klenbou. Profil žeber 

je klínovitý, a v místě protnutí jsou kulaté svorníky. Žebra jsou svedeny do válcových přípor na 

konzolách tvaru jehlanu kromě konzol mezi polem a závěrem, ty mají tvar maskaronu. Sakristie, 

stejně jako předsíň, je zaklenuta českou plackou a vede do ní portál s ostěním ze 16. století. Loď 

a presbytář jsou odděleny mírně lomeným, hladkým vítězným obloukem a také je zde použito 

pravidlo zvýšení presbytáře o dva stupně. Loď je zastropena dřevěným trámovým stropem s 

omítnutým záklopem. Z předsíně vede goticky profilovaný portál. V západní části se nachází 

kůr, který je podepřen štíhlými dřevěnými sloupy a vede na něj dřevěné schodiště. Podlaha je 

vydlážděna na koso červenou a žlutou dlažbou. 

Zdroj: wikipedie 

 

Vybavení – mobiliář 

V zábradlí kůru stojí varhany z roku 1881 od Karla Sniffnera. Varhany mají typické uspořádání 

jako mnoho dalších, které Sniffner pro Prahu a střední Čechy vyrobil. Atypické jsou ovšem v 

rejstříku, vesnické varhany mají obvykle čtyři rejstříky nebo méně, ale v Nelahozevsi mají 

rejstříků šest. Varhany během let prodělaly různé úpravy a v roce 2013 byly opraveny. Dalším 

vybavením je gotický kamenný nástěnný sanktuář, ozdoben lomeným obloukem a skruží. 

Nachází se na jižní straně presbyteria pod oknem. Hlavní oltář je z 2. čtvrtiny 18. století a 

obsahuje obraz, který vyobrazuje sv. Ondřeje. Na stěnách jsou dva náhrobníky, znakový z roku 

1586 a figurální z roku 1613. Dále je v kostele rokoková kazatelna a kamenná barokní křtitelnice 

z 1. poloviny 18. století. 

Zdroj: wikipedie 

Popis kostela výstižně deklarují i historické prameny, které uvádím v příloze číslo 4 této 

informace. 

 

Právní status darované nemovitosti 

 

Kostel svatého Ondřeje spolu s dřevěnou zvonicí je právně chráněný ve smyslu zákona č. 

20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Jedná se o památkově chráněnou stavbu 

s rejstříkovým číslem USKP 35414/2–1389. Rozhodnutí ze dne 3.5.1958. Evidenční údaje jsou 

obsaženy v příloze číslo 5 této informace. 

 

Ekonomika přijmutí daru 

 

Je nesporné, že předmět darování bude vyžadovat vynaložení finančních prostředků na 

nezbytnou rekonstrukci. Zatím laický předpoklad se pohybuje v intervalu jednoho až jednoho a 

půl milionu korun českých. 
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Na druhou stranu, Ministerstvo kultury vyhlašuje každoročně dotační programy na udržovaní 

kulturních památek. Je pravděpodobné, že obec, jako vlastník kostela a dřevěné zvonice, by mohl 

uvažovanou dotaci získat. 

Pokud by obec dar nepřijala, byla by odkázána na opravu kostela ze strany církve. Na základě 

získaných informací se však ekonomika církve v ČR obecně nachází ve svízelném stavu. Příjmy 

církve za loňský rok poklesly až o 40 %, přičemž důvodem je kalamita kůrovce v církevních 

lesích. Tento důvod současně zakládá premisy, že ani v dalších letech se ekonomika církve 

nebude výrazně zlepšovat a církev nebude do svých nemovitostí investovat. Pokud by tedy obec 

dar nepřijala, bude se historické centrum obce rozpadat a postupně zanikne. 

Lze však předpokládat i příslušné výnosy. Již v současnosti obec spolupracuje s festivalem 

Dvořákova Praha (https://www.dvorakovapraha.cz/o-festivalu/) a jistě by bylo možné nabídnout 

budovu kostela ke koncertu hudebního díla. Jednalo by se o výjimečný hudební zážitek 

prezentovaný v prostoru, kde byl mistr křtěn a na varhanách, na kterých osobně hrál. 

Podobně lze využít prostor i k propagaci kulturní akce Dvořákova Nelahozeves. 

Navíc dosavadní zkušenosti naznačují, že kostel rádi navštěvují turisté (zejména zahraniční) a to 

bezprostředně po návštěvě zámku v Nelahozevsi. Doposud se výnosy z návštěvy kostela 

koncentrují do příjmů zámku, poté by se však jednalo o příjmy obce. 

Neodmyslitelným faktem taky zůstává změna vyjednávací pozice obce se správcem majetku 

Lobkoviců, protože zámek kostel poměrně intenzivně využívá. 

 

Dotační možnosti k opravě kostela 

Největším poskytovatelem dotací sloužících k rekonstrukci a obnově (nejenom) kostelů v České 

republice je Ministerstvo kultury České republiky. 

Tento orgán státní moci má dva stěžejní programy, přičemž oba jsou financovány každoročně z 

rozpočtu MKČR a na každý rok jsou vyhlašovány samostatně. 

 

• Obnova kulturních památek 

Obecná pravidla 

1. Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 

působností (dále jen „Program“) je efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních 

památek České republiky a přispívat tak k zachování vybraného segmentu památkového fondu 

České republiky v souladu s účelem zákona č. 20/1987 Sb. Program je vyhlášen i na základě 

zákona o státním rozpočtu České republiky pro příslušný kalendářní rok. 

2. Rozpočtové prostředky určené na Program jsou využitelné a je povinnost je vypořádat se 

státním rozpočtem v příslušném kalendářním roce. V rozpočtu Ministerstva kultury (dále jen 

“ministerstvo”) budou na podporu Programu každoročně stanoveny zvláštní finanční prostředky 

v objemu podle možností státního rozpočtu. Program není programem ve smyslu § 12 zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), v platném znění. 

3. Finanční prostředky v Programu poskytuje ministerstvo formou účelových příspěvků po 

provedeném správním řízení na základě rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., v 

https://www.dvorakovapraha.cz/o-festivalu/
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platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., 

o státní památkové péči, v platném znění. 

4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých 

kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními 

kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní 

památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato 

stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se 

nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.). 

5. Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky uvedené v čl. I odst. 4 

těchto zásad (dále jen „vlastník“). 

6. Z programu nelze hradit náklady na: 

a) modernizace objektů – např. zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, 

kanalizace, vzduchotechnika, zdravotně technická instalace, nové typy oken (dveří), zřizování 

obytných podkroví, nové vikýře, atd.; 

b) úpravy veřejných prostranství – úpravy komunikací, terénní úpravy; 

c) pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace. 

Aktuálně platný soupis neuznatelných nákladů zveřejňuje ministerstvo každoročně na svých 

internetových stránkách. 

7. Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. 

8. Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč. Výjimka platí pouze tehdy, kdy kvóta pro 

příslušnou obec s rozšířenou působností je nižší než 100 tis. Kč. V tom případě může obec s 

rozšířenou působností rozdělit kvótu na dva příspěvky. 

Více informací je dostupné z: https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-

prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html 

 

• Záchrana architektonického dědictví 

Pokyn Ministerstva kultury České republiky pro užití a alokaci státních finančních prostředků 

určených pro Program záchrany architektonického dědictví ve smyslu usnesení vlády ČR č. 110 

ze dne 22.2.1995. 

 

I. Obecná část 

 

1. Užití a alokace státních finančních prostředků z Programu záchrany architektonického 

dědictví se řídí usnesením vlády č. 110 ze dne 22.2.1995 k Programu záchrany 

architektonického dědictví (dále jen „Program“) včetně příloh. 

 

2. Finanční prostředky pro Program jsou rozpočtovány v kapitole 334  - Ministerstvo kultury,  

a to na základě potřeb účelově specifikovaných Ministerstvem kultury (dále jen 

„Ministerstvo“) v rámci podkladů pro sestavení státního rozpočtu na příslušný rok. 

 

https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html
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3. Finanční prostředky jsou rozděleny v daném poměru mezi dva typy příjemců, kterými jsou 

jednak organizace zřizované Ministerstvem, tyto finanční prostředky nejsou dále 

administrovány v rámci Programu, a dále ostatní vlastníci kulturních památek. 

 

4. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na podporu zachování a obnovy kulturních 

památek  a jejich areálů, které mají zejména nadregionální význam a které tvoří nejcennější 

část architektonického dědictví České republiky jako jsou například hrady, zámky včetně 

historických zahrad a parků, kláštery, obranné historické městské systémy, kostely, městské 

paláce apod. 

 

5. Akce obnovy kulturní památky, zařazená do Programu, musí mít povahu záchrany existence 

objektu nebo záchranu těch jeho částí, které tvoří památkovou podstatu kulturní památky. 

 

6. Do Programu může být zařazena akce obnovy významné movité kulturní památky, pokud je 

ohrožena její existence, která tvoří nedílnou součást historické architektury a je pevně 

spojena se stavbou (např. oltáře, varhany, sochařská výzdoba v interiérech kostelů apod.). 1 

 

Na základě tohoto pokynu přiděluje MKČR každoročně dotace dle výšeuvedené specifikace. V 

rámci tohoto programu byl renovován i Kostel svatého Jiří ve Velvarech. 

Více informací na https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-

283.html?searchString=program%20z%C3%A1chrany%20architektonick%C3%A9ho%20d%

C4%9Bdictv%C3%AD 

 

Závěrem 

Je nutné dodat, že obec Nelahozeves není v této problematice osamocena. V posledních letech 

církev podepisuje darovací smlouvy ke svým kostelům, farnostem, hřbitovům, kapličkám a 

podobně s mnoha obcemi v České republice. Příkladem může být i nedávné darování hřbitova 

v Nelahozevsi, které zastupitelstvo schválilo, ale i darování Kostela svatého Jiří s pozemkem 

hřbitova v královském městě Velvary, nebo darování kapličky obci Holubice. 

 

V Nelahozevsi dne 4.9.2020 

 

Ing. Peter Jaďuď 

    ekonom obce 

 
1 Podle dostupných informací, římskokatolická církev disponuje s již schváleným projektem na opravu střechy 

kostela. Tento projekt dárce nabízí obci  bezúplatně. 

https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html?searchString=program%20z%C3%A1chrany%20architektonick%C3%A9ho%20d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html?searchString=program%20z%C3%A1chrany%20architektonick%C3%A9ho%20d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html?searchString=program%20z%C3%A1chrany%20architektonick%C3%A9ho%20d%C4%9Bdictv%C3%AD
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Příloha číslo 1- LV nemovitosti 
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Příloha číslo 2 – umístnění nemovitosti v obci 
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Příloha číslo 3 – Návrh darovací smlouvy 

 

Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, IČO: 49519085, se sídlem Chmelova 212, 278 

01 Kralupy nad Vltavou, zastoupená administrátorem P. Mgr. Františkem Masaříkem, jako dárce 

a zároveň oprávněný ze služebnosti na straně jedné 

a  

Obec Nelahozeves, IČO: 00237094, se sídlem Školní 3, 277 51 Nelahozeves, zastoupená 

starostou Jakubem Bryndou, jako obdarovaný a zároveň povinný ze služebnosti na straně 

druhé 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto 

 

  

D A R O V A C Í    S M L O U V U 

spojenou se 

SMLOUVOU O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI UŽÍVACÍHO PRÁVA 

podle § 1283 a násl. občanského zákoníku 

a 

se ZŘÍZENÍM PŘEDKUPNÍHO PRÁVA 

podle §2144 a násl. občanského zákoníku 

 

I. 

Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou je vlastníkem pozemku p.č. st. 14 - 

zastavěná plocha a nádvoří o výměře 832m2, jehož součástí je budova bez čp./če. – objekt 

občanské vybavenosti (kostel sv. Ondřeje), vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního 

úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 605, vedeném 

pro obec a katastrální území Nelahozeves (dále též jen „předmět daru“).  

 

II. 

Dárce daruje výše uvedený pozemek p.č. st. 14 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 

832m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez čp./če. (kostel sv. Ondřeje) 

v katastrálním území Nelahozeves, včetně jeho součástí a příslušenství (s výjimkou inventáře 

kostela – viz dále) a s veškerými právy a povinnostmi s touto nemovitou věcí souvisejícími 

obdarovanému a obdarovaný výše uvedenou nemovitou věc do svého výlučného vlastnictví 

přijímá.  

Součástí předmětu daru výslovně není vybavení kostela sv. Ondřeje. Toto vybavení bude 

řešeno samostatnou výpůjční smlouvou. Do té doby není obdarovaný oprávněn nakládat 

s movitými věcmi, nacházejícími se v interiéru kostela sv. Ondřeje, takovým způsobem, který by 

mohl znamenat jejich poškození, znehodnocení, zničení nebo ztrátu. Zejména sakrální předměty 

je povinen ponechat na původních místech a přemisťovat je pouze ve výjimečných a nezbytných 

případech, a to na základě předchozího písemného svolení dárce. 

Dárce prohlašuje, že na darované nemovitosti neváznou žádné dluhy, ani jiné právní 

povinnosti, které by omezovaly výkon vlastnických práv obdarovaného. 

Obdarovaný prohlašuje, že je seznámen se stavem darované nemovitostí a přijímá ho do 

svého výlučného vlastnictví v tom stavu a rozsahu, v jakém se ke dni podpisu této smlouvy 

nachází. 
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Obdarovaný bere na vědomí, že kostel sv. Ondřeje je zapsán v rejstříku nemovitých 

kulturních památek pod rejstř. č. ÚSKP 35414/2-1389.  

 

Obdarovaný bere na vědomí, že kostel sv. Ondřeje je posvátnou budovou ve smyslu 

kanonického práva a zavazuje se jeho posvátný charakter plně respektovat.  

Obdarovaný se zavazuje, že v něm neumožní konání jakýchkoli činností, které by s jeho 

posvátností byly či by mohly být v rozporu. V případě pochybností o povaze plánovaných 

činností v kostele sv. Ondřeje se obdarovaný zavazuje konsultovat své záměry s dárcem.   

 

III. 

Touto smlouvou se zároveň zřizuje: 

 

  1. služebnost užívacího práva spočívající v povinnosti obdarovaného i všech budoucích 

vlastníků pozemku p.č. st. 14 v obci a katastrálním území Nelahozeves strpět bezplatné užívání 

kostela sv. Ondřeje, který je součástí pozemku p.č. st. 14, dárcem pro církevní účely. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinný služebností užívacího práva bude 

veškeré opravy a investice na předmětu daru provádět bez finanční spoluúčasti oprávněného 

z této služebnosti.  

Výše uvedená služebnost se zřizuje bezplatně. 

Církevními účely se pro účely této smlouvy rozumí mše a ostatní církevní obřady. 

Oprávněný ze služebnosti užívacího práva vždy ohlásí povinnému z této služebnosti úmysl 

využít Předmět daru nejméně dva měsíce před zamýšlenou akcí. Oznámené termíny využití 

Předmětu daru jsou pro povinného služebností užívacího práva závazné. V ostatních případech 

má oprávněný ze služebnosti užívacího práva možnost využít Předmět daru pouze v termínech 

neobsazených povinným z této služebnosti, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

 

2. předkupní právo ve prospěch dárce, a to jako právo věcné ve smyslu ust. § 2144 

občanského zákoníku. 

 

IV. 

Obdarovaný nabude vlastnictví k darované nemovitosti spolu s povinnostmi z výše 

uvedených věcných práv povolením vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 

nemovitostí, a to s účinností ode dne doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. 

 

V. 

Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podá dárce, a to do 20 dnů po 

schválení této smlouvy Arcibiskupstvím pražským. 

Obdarovaný prohlašuje, že je ve smyslu § 17a zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

veřejně prospěšným poplatníkem. 

Tento právní úkon je osvobozen od daně z příjmu v souladu s ustanovením § 19b odst. 2 

písm. b) bod 1. zák. č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Správní poplatek z návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný. 

 

VI. 

Po povolení vkladu do katastru nemovitostí bude na základě této smlouvy zapsáno 

vlastnictví nemovitosti podle článků I. a II. smlouvy a služebnost a předkupní právo podle čl. III. 

smlouvy. 
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VII. 

Smluvní strany prohlašují, že se zněním darovací smlouvy spojené se smlouvou o zřízení 

služebnosti užívacího práva a zřízení předkupního práva plně souhlasí, a že tato nebyla uzavřena 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto prohlášení připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

VIII. 

Tato smlouva podléhá před vkladem do katastru nemovitostí schválení Arcibiskupstvím 

pražským. 

 

IX. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro příslušný 

katastrální úřad a po jednom vyhotovení obdrží dárce, obdarovaný a Arcibiskupství pražské. 

 

X. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a 

s jejím zněním souhlasí, a že tato nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

Doložka dle § 41a § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

SCHVÁLENO ORGÁNEM OBCE:   zastupitelstvo obce Nelahozeves 

DATUM A JEDNACÍ ČÍSLO:           usnesení č. XXX,  ze dne DD.MM.2020 

 

 

 

V ______________dne ___________  V_______________dne_____________  

 

 

 

 

 

___________________________    _________________________ 

           dárce                         obdarovaný 

 

 

 

Schvalovací potvrzení 

 

 

 

_______________________ 

Arcibiskupství pražské 

generální vikář 
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Příloha č. 4 – Historické prameny kostela sv. Ondřeje v Nelahozevsi 

Zdroj: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_6478 

 

 

 

http://depositum.cz/knihovny/pamatky/tiskclanek.php?id=c_6478
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Příloha č. 5 – Právní ochrana kostele sv. Ondřeje v Nelahozevsi 

 

 

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/kostel-sv-ondreje-147194 

 

https://pamatkovykatalog.cz/pravni-ochrana/kostel-sv-ondreje-147194

