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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SMĚNNÁ SMLOUVA
dle ustanovení § 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený: Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště,
na základě pověření ze dne 08.07.2019
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 285867459/0300
(dále jako „Lesy ČR“) na straně jedné

a

Obec Kamenný Přívoz
se sídlem: Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz
IČ: 00241351
zastoupená Ing. Prokopem Maškem, starostou
(dále jako „Obec“) na straně druhé
(Lesy ČR a Obec dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Směnnou smlouvu (dále jen „smlouva“):

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

1.

I.
Úvodní ustanovení
Lesy ČR prohlašují, že Česká republika je výlučným vlastníkem a Lesům ČR svědčí právo
hospodařit k následujícím nemovitým věcem – pozemkům:
Číslo
parcely

Druh
pozemku

ostatní
plocha
ostatní
294/3
plocha
ostatní
294/4
plocha
ostatní
465/4
plocha
ostatní
465/25
plocha
ostatní
466/2
plocha
294/2

Způsob
využití
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

Výměra Směňovaná
v m2
výměra v
m2
156

156

27

27

37

37

1835

1835

800

800

20

20

Celkem

Katastrální
území
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz

LV
854
854
854
854
854
854

Obec
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz
Kamenný
Přívoz

2875

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, na LV č. 854, pro obec Kamenný Přívoz, katastastrální území
Kamenný Přívoz.
2. Obec prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci – pozemku:
Číslo
parcely
674/8

Druh
pozemku
ostatní
plocha

Způsob
využití
jiná
plocha

Výměra Směňovaná
v m2
výměra v
m2
83

83

Celkem

Katastrální
území
Kamenný
Přívoz

LV
10001

Obec
Kamenný
Přívoz

83

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, na LV č. 10001, pro obec Kamenný Přívoz, katastrální území
Kamenný Přívoz.
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1.

II.
Předmět směny
Smluvní strany ujednaly, že touto smlouvou vzájemně převádí vlastnické právo k
nemovitým věcem uvedeným v čl. I. odst. 1 a čl. I. odst. 2 této smlouvy směnou, a to
s veškerými součástmi a příslušenstvím tak, jak jsou tyto nemovité věci popsány ve
znaleckém posudku č. 4650-9/2021 ze dne 04.02.2021, vypracovaném znalcem Ing. Jiřím
Janů, takto:
a) nemovitou věc uvedenou v čl. I. odst. 2 této smlouvy (včetně všech součástí a
příslušenství) přijímají do vlastnictví České republiky a do svého práva hospodařit
Lesy ČR,
b) nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy (včetně všech součástí a
příslušenství) přijíma do svého výlučného vlastnictví Obec.

1.

2.
3.

1.

2.

III.
Cena směňovaných nemovitých věcí
Hodnota nemovitých věcí uvedených v čl. I. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou a
činí částku ve výši 431.080,- Kč (slovy: čtyři sta třicet jedna tisíc osmdesát korun
českých).
Hodnota nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy je stanovena dohodou a činí
částku ve výši 74.300,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých).
Rozdíl hodnot uvedených v odst. 2. a odst. 1. tohoto článku činí 356.780,- Kč (slovy: tři
sta padesát šest tisíc sedm set osmdesát korun českých). Obec se zavazuje zaplatit rozdíl
hodnot dle věty předešlé, tj. částku 356.780,-Kč, před podáním návrhu na vklad
vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí a nejpozději do 21-ti dnů od
oboustranného podpisu této smlouvy, bezhotovostním převodem
na účet č.
285867459/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s.
IV.
Prohlášení smluvních stran, další ujednání
Smluvní strany prohlašují, že ke dni oboustranného podpisu této smlouvy nejsou
směňované nemovité věci včetně součástí a příslušenství poskytnuty do užívání třetím
osobám, že ke dni oboustranného podpisu této smlouvy neuzavřely smlouvu o převodu
vlastnického práva týkajícího se směňovaných nemovitých věcí s jinými osobami a že
v právu nakládat se směňovanými nemovitými věcmi není žádná z nich pro naplnění účelu
této smlouvy nikterak omezena.
Smluvní strany prohlašují, že na směňovaných nemovitých věcech neváznou ke dni
oboustranného podpisu této smlouvy žádná zástavní práva, věcná břemena, právo stavby
či jiná omezení, s výjimkou věcného břemene zřizování a provozování zařízení distribuční
soustavy v rozsahu geometrického plánu 1153-203/2011 ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 5.12.2011 zapsané v katastru
nemovitostí k tíži pozemku parc. č. 294/2 v katastrálním území Kamenný Přívoz, a dále
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3.
4.

5.
6.
7.

1.

2.
3.

3.

s výjimkou případných zákonných omezení vlastnického práva, nezapsaných v katastru
nemovitostí.
Smluvní strany prohlašují, že byly vzájemně seznámeny se stavem směňovaných
nemovitých věcí a tento je jim dobře znám, což níže stvrzují svým podpisem.
Návrh na vklad vlastnického práva České republiky s právem hospodařit Lesů ČR
k nemovité věci uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy, stejně jako vlastnického práva Obce
k nemovitým věcem uvedeným v čl. I. odst. 1 této smlouvy do katastru nemovitostí jsou
oprávněny podat pouze Lesy ČR; návrh bude Lesy ČR podán po uhrazení finanční částky
dle čl. III. odst. 3 Obcí.
Poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se
zavazují uhradit smluvní strany rovným dílem.
Náklady Lesů ČR spojené s přípravou směny se zavazují uhradit smluvní strany rovným
dílem a jejich vypořádání bude řešeno samostatně mimo tuto smlouvu.
V případě, že zápis do katastru nemovitostí dle této smlouvy nebude příslušným
katastrálním úřadem proveden, zavazují se smluvní strany poskytnout si bez zbytečného
odkladu vzájemně součinnost a podat v souladu s touto smlouvou nový návrh na vklad do
katastru nemovitostí.

V.
Sankční ujednání, odstoupení od smlouvy
Pro případ prodlení Obce s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy,
zejména prodlení s úhradou rozdílu dle čl. III. této smlouvy, se Obec zavazuje zaplatit
Lesům ČR smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty rozdílu, a to za každý i započatý den
prodlení. Právo Lesů ČR na náhradu škody či jiná jeho práva vyplývající z právních
předpisů a této smlouvy tím nejsou dotčena.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případech
a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy nebo touto smlouvou.
Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě,
že:
a) vklad vlastnického práva k předmětu směny nebo dalších práv dle této smlouvy nebude
u příslušného katastrálního úřadu zapsán ani do 12 kalendářních měsíců ode dne, v němž
k podání návrhu na vklad došlo,
b) prohlášení druhé smluvní strany učiněné v čl. IV. odst. 1 a 2 této smlouvy je nebo se
ukáže býti nepravdivým nebo pokud druhá smluvní strana poskytla nepravdivé
informace.
V případě, že před zápisem vlastnických práv k předmětu směny dle této smlouvy dojde
k odstoupení od této smlouvy, smluvní strany se zavazují vyhotovit a podat k příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na zpětvzetí (již podaného) návrhu na vklad vlastnických práv,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od této smlouvy
s žádostí o zpětvzetí návrhu na vklad.
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

VI.
Doložky platnosti
Pro platnost této smlouvy je v souladu se Statutem Lesů ČR, zákonem č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“),
nutný souhlas Ministerstva zemědělství jako zakladatele Lesů ČR (dále jako „zakladatel“),
a to ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona o státním podniku.
Zakladatel udělil Lesům ČR dle zákona o státním podniku předchozí souhlas k nakládání
s určeným majetkem prostřednictvím Statutu Lesů ČR ze dne 22.3.2021,
č. j. 14622/2021-MZE-16221, článek 6 odst. 6.5.7 Statutu.
Obec prohlašuje, že jsou splněny veškeré podmínky kladené ustanovením § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a že záměr uzavřít
tuto smlouvu byl řádně zveřejněn na úřední desce Obce, a to od ..................do
......................, a že uzavření této smlouvy bylo schváleno na základě usnesení
zastupitelstva Obce č. 01/2021 ze dne 30.3.2021.
VII.
Criminal Compliance doložka
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných
právních předpisů.
Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal Compliance Program Lesů České
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a
odhalování takového jednání.
VIII.
Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy
souvisejícími.
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5.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
všemi smluvními stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží
každá ze smluvních stran a jeden stejnopis je určen pro vklad do katastru nemovitostí.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční
podpisy.

V ………………. dne…………….

V ………………. dne…………….

Za Lesy ČR:

Za Obec:

…………………………….
Ing. Miroslav Jankovský
ředitel Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

…………………………….
Ing. Prokop Mašek
starosta
Obec Kamenný Přívoz
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Vážení zastupitelé,
Žádám vedení obce o zařazení bodu na program jednání zastupitelstva obce
“Řešení kapacity ZŠ a MŠ v návaznosti na nově vypracovanou demografickou studii obce”.
Prosím o zařazení jako samostatný bod jednání, nikoli do bodu “různé”.

Následující text, prosím, vložte do zápisu ZZ. V této podobě příspěvek přednesu.

Ráda bych tímto zareagovala na demografickou studii, která byla zhotovena kvůli
plánovanému navýšení kapacity MŠ a ZŠ naší obce. Je skvělé, že již máme z čeho
vycházet.
Kapacita mateřské školky
Ze studie je zjevné, že mateřská školka v naší obci má a výhledově dále bude mít problém s
nedostatečnou kapacitou (str. 34, graf 18).
Ve studii jsou vždy 3 varianty prognózy vývoje počtu dětí v naší obci do roku 2036. Podle
střední varianty prognózy se počet dětí ve věku 3-5 let bude v následujících patnácti letech
pohybovat okolo 50. Podle vysoké varianty odhadu by počet těchto dětí mohl dosáhnout na
necelých 60.
Pokud by všechny tyto děti v naší obci trvale bydlící chtěly navštěvovat místní MŠ, byla by
aktuální kapacita 45 dětí nedostatečná. Dle střední varianty prognózy by v MŠ chybělo
maximálně 10 míst. Podle vysoké varianty by při současné kapacitě chybělo maximálně 14
míst. Tato čísla budou ve skutečnosti nižší, protože zájem trvale žijících dětí je jen 94% (viz
str. 33, tab. č. 12, index návštěvnosti). Část rodičů volí jiné - často alternativní - MŠ v
okolních obcích (lesní školka Lískáček, lesní školka Devětsil apod.).
Nejvyšší počet dětí bude v letech 2022 (střední varianta prognózy) až 2026 (vysoká varianta
prognózy), v dalších letech už se bude počet dětí snižovat. Jedná se o akutní problém
vyžadující rychlé řešení.
Zastupitelstvem schválené navýšení kapacity MŠ o 20 žáků zbouráním budovy tělocvičny a
stavbou nových tříd bude nejen finančně, ale zejména časově velmi náročné. Bylo by
nešťastné zvýšit kapacitu MŠ až ve chvíli, kdy už to nebude potřeba. Pokud obec chce, aby
opravdu všem žadatelům o docházku dětí do MŠ bylo vyhověno, je třeba se zamyslet nad
rychlejším řešením.
Navrhuji proto:
A) Během letošní zimy zřídit obecní lesní mateřskou školu.
Ze studie vyplývá, že pro přijetí všech dětí trvale žijících v naší obci je třeba kapacitu navýšit
o cca 5 až 10 (maximálně 14) dětí. Lesní školka by toto splňovala a navýšení kapacity by
bylo uskutečněno o několik let dříve než při dostavbě třídy MŠ.

Zbudování lesní školky je finančně výrazně méně náročné (koupě 2 maringotek/ jurty a
toalety), bez potřeby stavebního povolení. Zároveň je levnější provoz a při nedostatku dětí
lze takovou třídu snadno zrušit bez dalších výdajů na údržbu.

Lesní školka
Cituji ze stránek: https://www.lesnims.cz/
V lesní školce je většinou 16 dětí ve skupině za doprovodu 2 dospělých osob (často
nazývaných „průvodci”). V LMŠ musí být jeden z nich kvalifikovaný pedagog, druhý musí mít
alespoň kvalifikaci „chůva“.
Lesní MŠ je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení, dostává finanční příspěvky od
státu a děti v ní mohou plnit povinný rok předškolní docházky. Je pod kontrolou České školní
inspekce a Krajské hygienické stanice. LMŠ definuje školský zákon (561/2004 Sb. v
aktuálním znění): „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které
vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy,
které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být
stavbou.” Provozní podmínky a vybavení lesních MŠ blíže popisuje §9 vyhlášky 410/2005
Sb. Zakladateli LMŠ jsou většinou neziskové organizace (spolky), stále častěji se mezi
zakladatele řadí i obce. V obecních LMŠ bývá školkovné ve stejné výši jako v obecní
“kamenné” MŠ a provoz školky je pak dofinancován z rozpočtu obce.
Jako zázemí může sloužit maringotka nebo jurta plus kompostovací separační toalety.

B) Jako druhá možnost se nabízí spolupráce s již fungujícím lesním klubem Bajánek
(proplacení školného, nebo jeho části, dětem trvale žijícím v Kamenném Přívoze, které se
hlásí do MŠ Kamenný Přívoz, ale z důvodu kapacity nejsou přijaty). Pokud by tato varianta
byla z hlediska účetnictví obce možná, pak by se jednalo o okamžité řešení.
Vzhledem k tomu, že již nyní mnoho rodičů v naší obci posílá děti do lesních školek v
okolních obcích, byla by pro ně tato řešení velkým přínosem z hlediska možného výběru.

Základní škola
Výpočty obsazenosti místní ZŠ jsou zkreslené kvůli chybějícím podkladům týkajících se
počtu přijatých nespádových dětí.
Tabulka č. 14 uvádí index návštěvnosti ZŠ 87%. Reálná návštěvnost ZŠ dětmi z naší obce
je pouze 77 %. V roce 2020 navštěvovalo ZŠ 20% nespádových dětí (v době zápisu s
pobytem mimo naši obec). Z celkového počtu 79 zapsaných dětí od roku 2017 do 2021 bylo
21 dětí (tedy 26%) při zápisu nespádových (údaje z výkazů pro MŠMT). Fakt, že autoři
demografické studie neměli k dispozici data o počtu nespádových dětí, je zjevný v Tab.14 v
prvním sloupci, kde je uvedeno, že 1. ročník místní ZŠ navštěvuje 114% spádových dětí
(tedy více dětí, než je v obci hlášeno).
Podle vysoké varianty odhadu vývoje počtu dětí bude ve věkové kategorii 6-10 let
maximálně 100 dětí (v letech 2025-2030, Graf č. 20). Studie předpokládá návštěvnost naší
školy 87% (index návštěvnosti viz Tab. 14). Vzhledem k tomu, že je tento index návštěvnosti
nadhodnocen (započítává zapsané nespádové děti), je tedy zjevné, že současná kapacita
školy (80 žáků) je pro spádové děti dostatečná. Tento odhad je v souladu s minulou
demografickou studií z roku 2016.
Považuji investici do navýšení kapacity ZŠ o 30 žáků za neopodstatněnou a
nehospodárnou.

Prosím zastupitele, aby pečlivě pročetli novou demografickou studii a zvážili všechna možná
řešení:
1. Zřízení obecní lesní školky / finanční podpora místních dětí navštěvujících lesní
klub Bajánek bez dalšího navyšování kapacity školy
-finančně nejvýhodnější
-rychle reagující na nedostatečnou kapacitu MŠ
(zápis možný již na školní rok 2022/2023)
-zachování stávající tělocvičny pro děti ZŠ i veřejnost až doby zřízení tělocvičny nové
-nutnost zvýšit kapacitu kuchyně

2. Zbudování třídy MŠ s kapacitou do 15-ti dětí nad tělocvičnou spolu s její
rekonstrukcí bez dalšího zvyšování kapacity školy
-zachování a rekonstrukce stávající tělocvičny pro děti ZŠ i veřejnost
-nutnost financování zbudování třídy MŠ
-nutnost zvýšit kapacitu kuchyně a parkovacích ploch
-realizace časově náročnější

3. Zřízení obecní lesní školky/ finanční podpora místních dětí navštěvujících lesní klub
Bajánek a zřízení menší třídy ZŠ (s kapacitou do 15-ti žáků) nad tělocvičnou
spolu s její rekonstrukcí
-rychle reagující na nedostatečnou kapacitu MŠ (zápis na šk.r. 22/23)
-zachování a rekonstrukce stávající tělocvičny pro děti ZŠ i veřejnost
-nutnost financování zbudování třídy ZŠ
-nutnost zvýšit kapacitu kuchyně, jídelny a parkovacích ploch u ZŠ

4. Demolice stávající budovy tělocvičny a zbudování dvou tříd (MŠ a ZŠ), jak bylo
již ZO schváleno
-finančně nejnáročnější řešení
(demolice staré budovy, stavba nové budovy se třídami)
-časově nejnáročnější řešení
-nutnost zvýšit kapacitu kuchyně, jídelny a parkovacích ploch
-děti ZŠ i veřejnost zůstanou na několik let bez tělocvičny až do doby zbudování
nové v areálu Šíbalova statku
- kapacitně výrazně nad odhadem počtu dětí podle nové demografické studie, tato
kapacita bude muset být využita nespádovými dětmi
Navrhuji hlasovat o tomto návrhu: Vzhledem k výsledkům aktuálně vypracované
demografické studie pro upřesnění požadavků na kapacitu ZŠ a MŠ zastupitelstvo
obce ruší usnesení ZO č. 8 ze dne 11.5.2021 o vypracování projektové dokumentace
na realizaci 2 tříd ZŠ a MŠ v místě současné tělocvičny.

Žádám vedení obce o zařazení bodu na program jednání zastupitelstva obce
“Řešení kapacity ZŠ a MŠ v návaznosti na nově vypracovanou demografickou studii obce”.
Prosím o zařazení jako samostatný bod jednání, nikoli do bodu “různé”.
S pozdravem,
Barbora Fišerová

