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       V Čelákovicích dne 25. 11. 2015 

 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

……………………………………………… 
Mgr. Marek Skalický, zastupitel města 

 
……………………………………………… 

Marcela Klaudová, Petr Král, referenti 
odboru správy majetku a investic 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC  
Č. 8/2015 DNE 16. 12. 2015 
 
 
Koncesní smlouva – smlouva o provozování vodovodů a kanalizací 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
V letech 2011 a 2012 byla městu Čelákovice poskytnuta dotace na realizaci 
investiční akce „Čelákovice ČOV intenzifikace“ ze Státního fondu životního prostředí 
(dále jen „SFŽP“) a ze státního rozpočtu. Jednou z podmínek poskytnutí dotace bylo 
řádné vysoutěžení provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení 
a uzavření smlouvy o provozování vodohospodářské infrastruktury s vítězným 
uchazečem do 1. 1. 2015. Vzhledem ke zrušení koncesního řízení, které probíhalo 
v roce 2014, byla na žádost městu Čelákovice udělena výjimka poskytovale 
na uzavření smlouvy nejpozději do 1. 1. 2016. 
Pokud by nedošlo k uzavření smlouvy, bylo by město nuceno vrátit poskytnutou 
dotaci. Dotace byla poskytnuta ve výši 27.401.754,26 Kč v následujících částkách: 

•  1.522.319,65 Kč  
• 12.190.843,01 Kč  
• 13.688.591,60 Kč 

Kompletní koncesní dokumentace, jejíž součástí byl i návrh předkládané koncesní 
smlouvy, byla schválena Radou města v souladu s pokyny administrátora 
koncesního řízení a s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Koncesní smlouva byla v předkládaném znění schválena také SFŽP, který 
konstatoval, že koncesní smlouva je významově plně v souladu s podmínkami 
operačního proramu životního prostředí. 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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V roce 2015 bylo zahájeno nové koncesní řízení na výběr provozovatele 
a usnesením Rady města č. 20/2015/4.3.3 ze dne 28. 7. 2015 byla schválena jako 
pro město nejvhodnější nabídka, nabídka společnosti 1. SčV, a.s., se sídlem 
Ke Kablu 971, Praha 10.  
Po schválení výběru nejvhodnější nabídky bylo osloveno Ministerstvo financí ČR 
k vydání „Předchozího stanoviska“ podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb k uzavření 
koncesní smlouvy se společností 1. SčV, a.s. (kladné stanovisko viz příloha). Dále 
byl osloven Státní fond životního prostředí s žádostí o vydání stanoviska ke koncesní 
dokumentaci (kladný kontrolní list viz příloha). 
 
Koncesní smlouva s vítězným uchazečem, společností 1. SčV, a.s., se sídlem 
Ke Kablu 971, Praha 10, byla předložena ke schválení na jednání Zastupitelstva 
města 7/2015, v rámci kterého bylo upozorněno na drobné formální/písařské chyby 
v koncesní smlouvě. 
Po konzultaci s administrátorem koncesního řízení, jakákoliv změna v koncesní 
smlouvě před  jejím podpisem by musela být v souladu s dotačními podmínkami 
konzultována a diskutována se SFŽP. Rovněž by musel být důkladně posouzen vliv 
této změny ve vztahu ke koncesnímu řízení a zákonu o veřejných zakázkách. 
Případné změny v koncesní smlouvě, která byla schválena poskytovatelem dotace 
a byla součástí koncesního řízení, by následně mohly vést k porušení dotačních 
pravidel i pravidel veřejných zakázek, jak je psáno výše.  
Na základě výše uvedeného se zpracovatelé a předkladatel podkladu, administrátor 
koncesního řízení i právník města shodli na tom, že by smlouva měla být z výše 
uvedených důvodů schválena v původním znění. Formální chyby nejsou takového 
rázu, že by měnily podstatu koncesní smlouvy, jde o písařské chyby. 
Úpravu formálních chyb navrhujeme řešit případným „Dodatkem ke koncesní 
smlouvě“, který by byl nejdříve projednán s administrátorem koncesního řízení, 
společností Mott MacDonald, a dále se SFŽP. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení. 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
Usnesení Zastupitelstva města č. 2/2014/2.3 z 10.12.2014 
Usnesení Rady města č. 33/2014/4.1 z 19.12.2014 
Usnesení Rady města č. 1/2015/10.3 z 13.1.2015 
Usnesení Rady města č. 1/2015/10.4 z 13.1. 2015 
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Usnesení Rady města č. 20/2015/4.3.3 z 28. 7. 2015 
Usnesení Rady města č. 27/2015/10.1 z 6. 10. 2015 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
„Smlouvu o provozování vodovodů a kanalizací“, mezi městem Čelákovice, 
jako vlastníkem a společností 1. SčV, a.s., Praha 10, jako provozovatelem. 
 
PŘÍLOHY 
 
1. Předchozí stanovisko MF k uzavření koncesní smlouvy 
2. Stanovisko SFŽP (final KL NVR) 
3. KS Čelákovice z výběr. řízení – včetně příloh: 

a. P01_Vymezení předmětu nájmu (Majetku) 
i. P01_1_1_1_Situace_vodovod 
ii. P01_1_1_2_ME_PE_Zovak_Vodovod 
iii. P01_1_2_1_Situace_kanalizace 
iv. P01_1_2_2_ME_PE_Zovak_Kanal 

b. P02_Plán financování Obnovy vodovodů a kanalizací Vlastníka 
c. P03_Výkonové ukazatele  
d. P04_Požadavky na obsah roční zprávy o provozování 
e. P05_Platební mechanismus – část A 

i. P05_Modely – část B(model) a část C(nástroj) 
f. P06_Podrobnější pravidla předávání a převzetí Majetku Smluvními 

Stranami 
g. P07_Požadavky Vlastníka na pojištění 
h. P08_Požadavky Vlastníka na Jistotu  
i. P09_Vzor Smlouvy s Odběrateli 
j. P10_Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich 

vzájemných právech a povinnostech  
 
 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Ing. Kateřina Kandlová 
vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

 
……………………………………………… 

JUDr. Kristýna Vorlíčková 
právník městského úřadu 

 


