
USNESENÍ RADY MĚSTA

Usnesení č. 12/2013 ze schůze Rady města Čelákovic 22. července 2013

Rada města Čelákovic: 

1.1.Schvaluje předložený program jednání rozšířený o 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

1.2.1. Jmenuje Miloše Sekyru ověřovatelem usnesení.

1.2.2. Jmenuje Jarmilu Volfovou ověřovatelkou zápisu.

2.1. 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.  

4.1.1. 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.

4.1.2. 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.

4.2.1. 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. 

4.2.2. 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. 

4. 3. 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.



4.4.1. 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. 

4.4.2. 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 k porušení ustanovení § 76 odst. 1 zákona o 

veřejných zakázkách – překročení hodnoty nabídky vítězného uchazeče.“  

4.4.3.  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.

4.4.4. 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.

4.4.5. 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.

6.1. 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.

Zapsal: Jan Baran dne 23. 7. 2013 

Usnesení ověřil: Miloš Sekyra 

Josef Pátek

starosta města Čelákovice
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