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       V Čelákovicích dne 25. 11. 2021 
 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracovala 
 

……………………………………………… 
Ing. Josef Pátek  
starosta města  

 
…………………………………………… 

Ing. Jana Karbulová Hurychová 
referent odboru správy majetku 

a investic 
 
 
MATERIÁL Č. 3.7 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVICE 
Č. 23/2021 DNE 8. 12. 2021 
 
 
DODATEK Č. 2 KE KONCESNÍ SMLOUVĚ O PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ 
A KANALIZACÍ 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Na základě koncesního řízení byla dne 17. 12. 2015 uzavřena Smlouva o provozování 
vodovodů a kanalizací č. SML/2015/230 mezi městem Čelákovice, IČ: 00240117, jako 
vlastníkem, a 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, jako provozovatelem. Dne 18. 10. 2016 byl 
uzavřen dodatek č. SML/2015/230-1 k výše uvedené smlouvě, kterým došlo k opravě 
formálních chyb. 

Dne 3. 6. 2021 předložil provozovatel městu návrh dodatku č. SML/2015/230-2 ke 
Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací, kterým se doplňuje odst. 5.1 článku 5 
smlouvy. Doplnění smlouvy se týká oprávnění provozovatele osadit na fakturační 
a distribuční měřidla v majetku města zařízení na realizaci a přenos odečtů 
z vodoměrů s tím, že obdobná přenosová zařízení nebude osazovat město, jako 
vlastník, ani jiná třetí osoba. 

Protože koncesní smlouva a její změny podléhají schválení Státního fondu životního 
prostředí ČR (dále jen „SFŽP“), požádal odbor správy majetku a investic o jeho 
stanovisko k návrhu dodatku č. SML/2015/230-2. SFŽP dne 21. 9. 2021 sdělil, že 
textace dodatku nezakládá změnu podmínek původní smlouvy a znění dodatku je čistě 
věcí dohody smluvních stran. 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh dodatku č. SML/2021/230-2 ke 
Smlouvě o provozování vodovodů a kanalizací č. SML/2015/230 uzavřené dne 17. 12. 
2015 mezi městem Čelákovice, IČ: 00240117, jako vlastníkem, a 1. SčV, a.s., 
IČ: 47549793, jako provozovatelem, kterým dojde k doplnění odst. 5.1 článku 5 
smlouvy. 

DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 

Bez doporučení zpracovatele. 

VZTAH K ROZPOČTU 

Bez vztahu k rozpočtu. 

SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 

Usnesení ZM č. 8/2015/2 ze dne 16. 12. 2015 – schválení smlouvy o provozování 
vodovodů a kanalizací 
Usnesení ZM č. 14/2016/5.3 ze dne 21. 9. 2016 – schválení dodatku č. 1 ke smlouvě 
o provozování vodovodů a kanalizací 

NÁVRH USNESENÍ 

3.7 
Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
a text dodatku č. SML/2015/230-2 ke smlouvě o provozování vodovodů 
a kanalizací č. SML/2015/230 uzavřené dne 17. 12. 2015 mezi městem Čelákovice, 
IČ: 00240117, jako vlastníkem, a 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, jako provozovatelem. 

PŘÍLOHY 

příloha č. 1 Koncesní smlouva č. SML/2015/230 – pouze digitálně 
příloha č. 2 Žádost o uzavření dodatku ze dne 3. 6.2021 
příloha č. 3 Návrh dodatku č. SML/2015/230-2 

 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy 
a návrhu usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Ondřej Přenosil 
tajemník městského úřadu  

 
…………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
právník městského úřadu 
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