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Dodatek č. 247/2013/1 ke smlouvě o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
akci „Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích“ na rok 2013 
 
Příloha/přílohy:  
návrh dodatku č. 1 
schvalovací doložka 
příloha č. 3 smlouvy – neuznatelné náklady akce 
příloha č. 4 smlouvy – přehled uzavírání smluv a dodatků 
souhlas SFDI se změnou stavby 
(ostatní přílohy smlouvy jsou k dispozici na ORM, z úsporných důvodů nejsou pro 
jednání ZM tištěny) 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo města, v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dodatek č. 247/2012/1 

ke smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2013 na akci „Cyklistická stezka přes Labe v 

Čelákovicích“ – ISPROFOND č. 5218510031 mezi městem Čelákovice jako 

příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury jako poskytovatelem. 

 
Důvodová zpráva: 
 

V roce 2012 byla uzavřena smlouva č. 247/2012 o poskytnutí finančních prostředků 

ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 na 

akci Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích -  ISPROFOND č. 5218510031. 

Vzhledem k tomu, že vlastní stavební realizace byla zahájena až na podzim roku 

2012 a stavba tedy v roce 2012 nebyla ukončena, podalo Město Čelákovice žádost 

o převod zasmluvněných prostředků do rozpočtu SFDI na rok 2013. SFDI této 

žádosti vyhověl.  

V průběhu realizace stavby „Cyklistická stezka Labe v Čelákovicích“ a na základě 

zpracování realizační dokumentace stavby vznikla potřeba provést práce, které 

nebyly zahrnuty v původní dokumentaci, ale které jsou nezbytné k úplné realizaci 

stavby. Potřeba provedení těchto prací vyplynula z podmínek staveniště doložených 

doplňkovým korozním průzkumem, ze zastiženého geologického podloží a z 

podrobného statického a dynamického posouzení v realizační dokumentaci.  



Dodatečné stavební práce byly rozděleny dle jejich charakteru a  zadány v souladu 

se zákonem, jednak formou jednacího řízení bez uveřejnění a dále jako zakázka 

malého rozsahu v souladu se směrnicí města pro zadávání zakázek malého 

rozsahu jako zakázka malého rozsahu.    

Město dále zadalo vypracování právního posudku u advokátní kanceláře Kubík a 

partners, který potvrdil správnost zvolených postupů při zadávání více prací. Dále 

pro posouzení oprávněnosti požadovaných více a méně prací byl zpracován 

znalecký posudek a provedena technická supervize renomovaným odborníkem 

profesorem J. S., který působí na Vysokém učení technickém v Brně. Z tohoto 

znaleckého posudku vyplývá, že provedením požadovaných prací dojde k zajištění 

bezpečnosti, bezporuchového provozu a k redukci údržby stavby a dále, že 

předložený výkaz výměr odpovídá skutečnosti. (tyto podklady nejsou přílohou 

tohoto podkladu, byly k dispozici RM, na vyžádání jsou však k dispozici na ORM). 

V souladu s příslušným ustanovením smlouvy č. 247/2013 o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 jsme 

požádali poskytovatele dotace SFDI  o souhlas se změnou projektu. Souhlas byl 

udělen a nyní je předkládán dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci, který tyto změny 

stavby zohledňuje. Byla provedena úprava neuznatelných nákladů stavby a 

v návaznosti na ni byl upraven procentní podíl dotace  SFDI z celkových 

uznatelných nákladů – z původních 40,04% na 41,13%. Absolutní částka příspěvku 

SFDI zůstává stejná, tedy 10 mil. Kč. 

 

Podle vývoje fakturace v říjnu a listopadu letošního roku (tyto budou již 

spolufinancovány ze SFDI) bude ze zasmluvněné částky 10 mil. Kč letos vyčerpáno  

cca 6 306 tis. Kč 


