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       V Čelákovicích dne 21. 4. 2017 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

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

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta 
vedoucí odboru organizačního 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC 
Č. 19/2017 DNE 3. 5. 2017 
 
 
SCHVÁLENÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE 
 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 7/2015/10.1 ze dne 4. listopadu 2015 
realizaci projektu „Protipovodňový varovný, informační a monitorovací systém města 
Čelákovice“, registrační č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000445 
Na základě tohoto usnesení jsme objednali zpracování projektové dokumentace (Ing. 
Vladimír Pavlík) v souladu se Závaznými pokyny prožadatele pro potřeby výběrového 
řízení. 
Následně bylo zahájeno výběrové řízení nadlimitní veřejné zakázky „Protipovodňový 
varovný, informační a monitorovací systém města Čelákovice“. Do této výzvy se 
přihlásili dva uchazeči. Nejvhodnější nabídku předložila firma TELMO a.s.  
(8 115 829 Kč bez DPH), se kterou byla na základě usnesení rady města uzavřena 
smlouva. 
Následně byla uzavřena smlouva na zpracování digitálního povodňového plánu (dále 
dPP) se společností Hydrosoft Veleslavín s.r.o., která splňovala požadavek na 
zpracování a kompatilbilitu s dPP ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 
Všechny dokumenty byly za spolupráce se zpracovatelem žádosti o poskytnutí 
dotace (ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.) zasláno ke kontrole na 
Státní fond životního prostředí. 
Dne 6. 4. 2017 bylo doručeno na podatelnu Městského úřadu Čelákovice Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a to v maximální výši 7 169 286, 66 Kč, což je 70% z celkových 
nákladů na projekt (10 241 838,09 Kč). 
 
 
 

Zastupitelstvo města 
Čelákovic 
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DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení  
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Usnesení má přímý vliv na rozpočet města. 
4216 – ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
ZM č. 7/2015/10.1 ze dne 4. listopadu 2015 
RM č. 30/2016/4.3.2 ze dne 6. prosince 2016 
RM č. 4/2017/4.4 ze dne 28. února 2017  
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
 

10.1 
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 4, 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů přijetí dotace dle ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE vč. 
příloh k projektu název Protipovodňový varovný, informační a 
monitorovací systém města Čelákovice, Registrační č. 
CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000445. 

 
 
PŘÍLOHY 
 
příloha č. 1 – rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně přílohy č. 1 a č. 2 
 
 
 
 

Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá: 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá: 

 
……………………………………………… 

Martin Chramosta, 
vedoucí odboru organizačního 

 
……………………………………………… 

Mgr. Jiří Havelka 
 právník městského úřadu 

 
 


