
ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC

č. 12/2013 konané dne 22. července 2013

Přítomni: František Bodlák, Tomáš Janák, Josef Pátek, Miloš Sekyra, Jarmila Volfová Bohumil Klicpera, 

Luboš Rýdlo

Hosté: Ing. D. T. -  vedoucí ORM, Ing.B. – Metrostav, Ing. P. K. – Metrostav, Ing. J. D., Ph.D. – TDI, Ing. M.K. -
projektant 

Program jednání:

1.1. Schválení programu jednání, případně jeho doplnění

1.2. Jmenování ověřovatele usnesení a zápisu

        1.3. Schválení zápisu

2. Majetkoprávní záležitosti + vyjádření města

4. Investice, záměry a vyjádření města

6. Školství, kultura a sport

Jednání se uskutečnilo od 17.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ – radnice I. v Čelákovicích – úvodem p. Janák 

navrhl, aby před jednáním RM proběhlo jednání valné hromady společnosti Q-Byt spol.s.r.o., Čelákovice, které by 

se zabývalo personálními otázkami. Starosta navrhl, aby vzhledem k přítomnosti hostů pozvaných na začátek 

jednání RM byl tento bod odložen na příští jednání RM nebo na konec jednání RM.

Hlasováním 4 pro, 3 proti (Pátek, Sekyra, Volfová) 0 se zdržel. Bylo rozhodnuto, že VH společnosti Q-Byt bude 

zahájena okamžitě.

Jednání RM bylo z tohoto důvodu přerušeno od 17.35 hod. do 17.50 hod.,kdy se radní města znovu vrátili 

k jednání v rámci připraveného programu RM a bylo ukončeno v 19.50 hodin.

PROJEDNÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ SCHŮZE

1.1. Schválení předloženého programu jednání, případně jeho doplnění Pan Janák doplnil bod 6.1.

Průvodce – Čelákovice – Procházka městem Čelákovice nedostatky v tiráži tiskoviny a p. Klicpera bod 4.5. 

Informace o připravovaných titulech vypisovaných ROP Střední Čechy využitelných pro Čelákovice

Návrh usnesení: RM schvaluje předložený program doplněný o body: 4.5. a  6.1.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

1.2. Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení a Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu

* Jmenování Miloše Sekyry ověřovatelem usnesení – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Sekyra).

* Jmenování Jarmily Volfové ověřovatelkou zápisu – viz usnesení.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržela se 1 (Volfová).
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2. MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI + VYJÁDŘENÍ MĚSTA

2.1. Věcné břemeno

Je předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Čelákovice jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a panem R. M. a paní R. Z., jako budoucími povinnými z věcného břemene za 
účelem vybudování kanalizace DN 300 pro městskou část Záluží a legalizace vodovodního přivaděče DN 100.
Návrh na usnesení: RM schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Čelákovice, jako budoucím oprávněným z věcného břemene, a panem R. M. a paní R. Z., jako budoucími 
povinnými z věcného břemene, za účelem vybudování kanalizace DN 300 a legalizace vodovodního přivaděče 
DN 100 pro městskou část Záluží, v následujícím rozsahu: budoucí oprávněný bude mít právo vedení
kanalizační stoky a vodovodního řadu, právo jejich oprav a údržby, přes pozemky ve vlastnictví budoucích 
povinných p.č. 30/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 543 m²,  a p.č. 30/1 – orná půda, o výměře
53918 m2, obou v k.ú. Záluží u Čelákovic a obci Čelákovice.  
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4. INVESTICE, ZÁMĚRY A VYJÁDŘENÍ MĚSTA

4.1. Výsledky jednacího řízení bez uveřejnění – Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – dodatečné 
stavební práce II.“
Na jednání RM č. 11/2013 dne 8. 7. 2013 schválila RM svým usnesením č. 11/2013/4.5. soupis dodatečných 
stavebních prací včetně odůvodnění nezbytnosti těchto prací. ORM bylo uloženo zahájit zadávací řízení (JŘBU) 
s názvem „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“.
Dne 11. 7. 2013 bylo JŘBU zahájeno odesláním „Soupisu dodatečných stavebních prací“ a výkazem výměr 
společnosti Metrostav, jako zhotoviteli stavby lávky. 
V termínu stanoveném pro podání nabídky (18. 7. 2013 do 12:00 hod.) Metrostav cenovou nabídku na 
požadované dodatečné stavební práce předal. Nabídková cena činí 274 628,22 Kč bez DPH.
Jako součást předložené cenové nabídky byl předložen Dodatek č. 2, který obsahuje práce zadané v JŘBU.
Návrh na usnesení:   4.1.1. RM schvaluje vícepráce ve výši 274 628,22 Kč bez DPH v rámci stavby „Cyklistická 
stezka přes Labe v Čelákovicích“ předložené společností Metrostav a. s., Praha 8 v rámci jednacího řízení bez 
uveřejnění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Bodlák, Klicpera).

Návrh na usnesení:   4.1.2. RM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1205 0100 mezi Městem Čelákovice 
jako objednatelem a společností Metrostav a. s., Praha 8 jako zhotovitelem v rámci plnění veřejné zakázky 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“. Celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 činí 32 900 391 Kč bez 
DPH.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Bodlák, Klicpera).

4.2. Schválení zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu „Cyklistická stezka přes Labe 

v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“

Zadání dodatečných stavebních prací navazuje na zadávací dokumentaci stavby a dále na Dodatek č. 1 Smlouvy 
o dílo s vybraným dodavatelem stavby. Tato zadávací dokumentace specifikuje několik položek nezbytných 
k úplné realizaci stavby, jejichž potřeba vyplynula z podmínek staveniště doložených doplňkovým korozním 
průzkumem, ze zastiženého geologického podloží a z podrobného statického a dynamického posouzení 
v realizační dokumentaci. 
Jedná se o VZMR s předpokládanou hodnotou 1,37 mil. Kč bez DPH. Dle platné směrnice města pro zadávání 
VZMR bude tedy výzva k podání nabídky zaslána 3 firmám a zároveň bude zveřejněna na webových stránkách 
města. 
Diskuze k tomuto bodu:
Klicpera, Rýdlo, Bodlák – vznesli dotaz, zda je již možno stanovit konečnou cenu zakázky akce Cyklistická stezka 
přes Labe v Čelákovicích. 
Sekyra, Teichmanová – vzhledem k tomu, že zbývá pouze dokončit horní stavbu, nemělo by dále docházet 
k dalšímu navyšování ceny zakázky, výkaz výměr je pro tuto část stavby kompletní a není důvod k jeho změnám, 
a to i vzhledem ke skutečnosti, že koncept RDS je již zpracován a po technické stránce odsouhlasen.
Klicpera – navrhl, aby cena v zadávací dokumentaci byla stanovena jako maximální. Teichmanová – vysvětlila, 
že přepokládaná cena vychází z podkladů předaných zhotovitelem stavby v průběhu zpracování RDS. 
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Předpokládaná cena zakázky byla podrobena oponentnímu řízení firmy PONTEX, TDS  a posouzena profesorem 
S.
Na jednání RM byli potom starostou pozváni: Ing.B. – Metrostav, Ing. K. – Metrostav, Ing.D., Ph.D. – TDI, Ing. K.
- projektant 
Ing. B. – potvrdil, že není důvod k navyšování konečné ceny, protože objemy materiálu v předložených 
kubaturách jsou konečné, spočítané firmou PONTEX a odpovídají konceptu RDS.
Vstup případného jiného dodavatele může způsobit problémy v dodržení termínu realizace a v garancích 
poskytovaných zhotovitelem. Do konečné ceny se může promítnout cena za pronájem skladů pro uložení 
jednotlivých komponentů lávky, pokud by se prodlužoval termín pro dokončení. Dalším důvodem pro navýšení by 
mohla být skutečnost, že některé finální operace na lávce nebude možno provádět vzhledem k nízkým 
venkovním teplotám z technologických důvodů a také zmínil skutečnost, že například výrobce stoperů zvýšil 
jejich cenu a prodloužil termín pro jejich dodání. 
Ing. K. – konstatoval, že soupis prací je od dubna 2013 stejný, žádné další položky nepřibývají, jediné možné 
navýšení vidí v případě skluzu, když by se stavba dokončovala za klimaticky nevhodných podmínek.
Ing. D. – konstatoval, že realizační dokumentace je už na stavbě a k jejímu odsouhlasení by mělo dojít do středy 
24. 7. 2013, z ní by mělo být už možno stanovit konečnou cenu díla.
Ing. B. – na dotaz, zda je možno lávku dokončit ještě letos sdělil, že je předpoklad, že hrubá konstrukce lávky 
bude stát do 15. 11. 2013, a potom by mělo podle klim. podmínek docházet k pokládce povrchu mostové 
konstrukce. Metrostav však je připraven postupovat tak, aby stavba byla dokončena letos.
Pozvaní hosté kromě Ing. Teichmanové potom opustili jednání RM
Teichmanová – upozornila, že spor mezi městem a firmou Metrostav může za určitých okolností skončit i u 
soudu, a tam by dosavadní postup RM v této věci mohl být hodnocen jako nečinnost, která způsobila zhotoviteli 
zvýšené náklady při realizaci zakázky.  
Návrh na usnesení:  4.2.1. RM bere na vědomí znalecký posudek č. 07-01/2013 ze dne 15. 7. 2013 zpracovaný 
Prof. Ing. J. S., DSc., ve kterém je uvedeno, že veškeré úpravy popsané ve Změnových listech č. 1 – 4 vedly 
k zajištění bezpečnosti, bezporuchovému provozu a k redukci údržby a dále, že použité jednotkové ceny jsou 
přiměřené a výkaz výměr odpovídá skutečnosti. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1(Klicpera).

Návrh na usnesení:  4.2.2. RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích – dodatečné stavební práce“ s tím, že předpokládaná cena musí být 
nepřekročitelná a ukládá vedoucí ORM zahájit zadávací řízení. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1(Klicpera).

4.3. Schválení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky „Rekonstrukce ul. Sokolovské  

v Čelákovicích“

Na základě Oznámení o schválení projektu k financování od poskytovatele dotace ROP Střední Čechy v rámci 
projektu „Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ byla ORM zpracována zadávací dokumentace této 
veřejné zakázky. Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota je cca 20,6/18,2 
mil. Kč bez DPH (žádost/odhad projektanta). 
Návrh na usnesení: RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce ul. Sokolovské v Čelákovicích“ a ukládá vedoucí ORM zajistit prokazatelně schválení této 
zadávací dokumentace poskytovatelem dotace. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

4.4. „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“ - rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na 
veřejnou zakázku
Dne 17. 7. 2013 bylo městu Čelákovice doručeno rozhodnutí o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou 
zakázku „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“
Návrh usnesení: 4.4.1. RM se seznámila s Rozhodnutím o uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou 
zakázku „Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích“, ze dne 17. 7. 2013 a to ve výši 10% z výdajů na tuto 
veřejnou zakázku uplatněných zadavatelem tj. 1 586 468,- Kč. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.2. RM se seznámila s vyjádřením Auditního orgánu ministerstva financí ČR z jeho dopisu 

č.j. MF-67852/2013/55 ze dne 1.7. 2013, zejména se zjištěním, že: „Nedostatek spočíval v tom, že hodnotící 

komise porušila při procesu posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž došlo k ovlivnění výsledku zadávacího řízení. 

Nabídky všech uchazečů včetně vítězného, převýšily předpokládanou hodnotu plnění předmětné zakázky. 

Zadavatel však tyto nabídky akceptoval, včetně vítězné překračující výši předpokládané hodnoty. Došlo tak 
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k porušení ustanovení § 76 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách – překročení hodnoty nabídky vítězného 

uchazeče.“  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.3. RM konstatovala, že byla porušena Rámcová mandátní smlouva uzavřená dne 24. 2.

2011, mezi Městem Čelákovice, jako mandantem, a ML Compet, a.s., Praha 1, jako mandatářem, a to tím, že 

v rozporu s uzavřenou smlouvou, kde bylo prokazatelně stanoveno pro tuto veřejnou zakázku použití otevřeného 

podlimitního řízení, byla tato realizována v tzv. užším podlimitním řízení, tj. s omezeným počtem uchazečů, které 

do finále vybírá losovací zařízení.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Volfová, Pátek).

Návrh usnesení: 4.4.4. RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty zajistit na základě všech 

relevantních zjištění, a to Řídícího orgánu Regionálního operačního programu Střední Čechy, jeho externí 

advokátní kanceláří Sdružení protected Legal DS i Auditního orgánu MF ČR, ohledně prokazatelného pochybení 

zadavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích Zprávu o právním 

postupu na řešení z tohoto důvodu vzniklé škody městu dle zákona o obcích u externí advokátní kanceláře 

s termínem nejpozději do 31. 8. 2013 a o plnění tohoto usnesení pravidelně informoval na každém jednání RM.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Návrh usnesení: 4.4.5. RM ukládá tajemníkovi MěÚ a vedoucí odboru starosty připravit pro nejbližší jednání ZM 

příslušný podkladový materiál s návrhy na usnesení, důvodovou zprávou, Zprávou o právním postupu včetně 

všech relevantních dokumentů v záležitosti prokazatelného pochybení zadavatele v zadávacím řízení veřejné 

zakázky Revitalizace náměstí 5. května v Čelákovicích.

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Po projednání tohoto bodu opustila jednání RM Ing. Teichmanová.

4.5. Informace o připravovaných dotačních titulech

Místostarosta II v rámci projednávání tohoto bodu jednání informoval RM o připravovaných dotačních titulech 
ROP Střední Čechy, které by město mohlo využít zejména pro rekonstrukci hospodářského pavilonu v MŠ 
Rumunská a pro vybudování místní komunikace V Prokopě.

6. ŠKOLSTVÍ, KULTURA A SPORT

6.1. Průvodce – Čelákovice - Procházka městem
Zpracovatel podkladu pro jednání RM zastupitel p. Jaroslav Špaček
V minulých dnech byla na základě našeho zjištění dána veřejnosti k dispozici zřejmě část nákladu publikace  

„Čelákovice – Procházka městem“.  Jedná se o neperiodický tisk podléhající zákonu č. 37/1995 Sb. v platném 
znění, který má v tiráži obsahovat zákonem určené údaje viz § 2 odst. 1, za což je zodpovědný vydavatel, 
v našem případě Město Čelákovice. Tiráž předmětného vydaného průvodce nesplňuje zákonem stanovené 
podmínky. 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucí OŠIK prověřit, zda při vydávání tiskoviny Průvodce – Procházka městem 
Čelákovice, nedošlo k porušení zákona č. 37/1995 Sb., případně po konzultaci s příslušným odborem MK určit 
způsob nápravy. 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.

Zapsal: Jan Baran dne 23. 7. 2013

Zápis ověřila Jarmila Volfová

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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