
 

Zastupitelstvo města Čelákovice - 29/2014 

 

Tisk číslo:   1.                           

Datum konání zastupitelstva města 19. 6. 2014 

Název tisku 

Koncesní projekt na provozování VHI města Čelákovic 

 

Zpracovatel: Marie Žabová, referent odboru rozvoje města 

 

Předkladatel: Ing. Bohumil Klicpera, místostarosta II města Čelákovic 

 

Tisk obsahuje: 

a) důvodovou zprávu 

b) návrh na usnesení 

c) koncesní projekt na provozování VHI města Čelákovic 

 

Prezentaci koncesního projektu od zpracovatele – společnosti Vodohospodářský rozvoj a 

výstavba a. s., přednesou její zástupci  

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města Čelákovic, v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zákona 139/2006 Sb., o 

koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

1. schvaluje  

Koncesní projekt na provozování vodohospodářské infrastruktury města Čelákovic,  

2.  souhlasí se závěrem koncesního projektu, 

3. schvaluje variantu B tj. zajištění provozování Vodohospodářského majetku na 

základě provozní – koncesní smlouvy s provozovatelem, který bude vybrán v 

koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním 

řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.   

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

 

Město má, na základě uzavřené Provozovatelské smlouvy s VaK Mladá Boleslav a. s., 

zajištěno provozování VHI do 31. 12. 2014, a proto je nutné od 1. 1. 2015 zajistit nového 

provozovatele. Na základě předpokládaného příjmu koncesionáře se jedná o významnou 

koncesní smlouvu, ke které musí být před zahájením koncesního řízení zpracován a schválen 

koncesní projekt. Zpracovaný koncesní projekt řeší způsob a rizika provozování VHI ve dvou 

variantách.  

Varianta A – provozování samo vlastním jménem a na svoji odpovědnost nebo 

prostřednictvím nově založené provozní společnosti. 

Varianta B – provozování VHI na základě provozní – koncesní smlouvy. 

Dle všech rizik a povinností vyplývajících z provozování VHI a popsaných v koncesním 

projektu je pro město Čelákovice vhodnější Varianta B, kde téměř všechny povinnosti a rizika 

jsou přenesena na provozovatele VHI. 

Schválený koncesní projekt, bude tvořit klíčovou přílohu koncesní dokumentace pro zahájení 

koncesního řízení dle koncesního zákona a bude základním podkladem pro zpracování 

koncesní smlouvy. Na základě této smlouvy bude vybraný provozovatel provozovat VHI po 

dobu 10 let. Při výběru nového provozovatele však musí být také dodrženy „Podmínky 

přijatelnosti vodohospodářských projektů pro OPŽP v programovacím období 2007 – 2013“. 

Město má povinnost tyto podmínky dodržet, a to v souvislosti s poskytnutou dotací na 

Intenzifikaci ČOV.  

 


