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ZÁPIS Č. 1/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE KOREKCE DOTACE 

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

20. 8. 2013
                                               

Přítomni: Ing. Bohumil Klicpera, PaedDr. Luboš Rýdlo, Mgr. Lenka Grygarová, PhDr. Zdeňka Tichá, 
Ing. Petr Studnička, p. Jan Baran

Hosté: Mgr. Ing. Ing. T. K.

Omluveni: Mgr. Ivana Kašpárková, pí Jarmila Volfová

Jednání ve věci šetření korekce dotace projektu Revitalizace Náměstí 5. května bylo zahájeno v 17:30 
hodin v Čelákovicích.

Předseda komise přivítal členy komise a předložil 

Program jednání:
1) Zadání právního rozboru dle usnesení RM ze dne 22. 7. 2013 a předání podkladů
2) Zadání právního rozboru dle usnesení RM z 12. 8. 2013
3) Předání právního rozboru – způsob a termín

Úkoly:
1) Zadání a podklady – členové komise a tajemnice komise obdrží veškeré podklady, které byly 

poskytnuty právní kanceláři Kubík a Partners.
2) Nechat zpracovat časovou posloupnost veřejné zakázky (předběžné oznámení, oznámení ve 

věstníku, výzva, otevření obálek, vyhodnocení).
Termín pro oba úkoly: 29. 8. 2013 
Zajistí a odpovídá: p. Jan Baran

Předseda komise přivítal hosta Mgr. Ing. Ing. T. K. z advokátní kanceláře Kubík a Partners. Předseda 
uvedl usnesení RM ze dne 22. 7. 2013, vysvětlil, že z důvodu možné podjatosti bylo plnění usnesení 
zejména v bodech 4.4.4 a 4.4.5 zadáno k plnění tajemníkovi MěÚ a VO STA. Dále uvedl, že na RM 
bylo Ing. Pátkem – starostou výslovně uvedeno ústní zadání rozboru, a to i bez protokolu o předání 
podkladů. Další člen komise a radní PaedDr. Rýdlo slova předsedy komise potvrdil. Členové komise ale
obdrželi podklad „Cyklistická stezka přes Labe“ vyjádření k zaslanému dopisu zhotovitele ze dne 23. 7. 
2013 /zmatečný název/, kterým byla AK Kubík a Partners požádána o zpracování zprávy, a to 
prokazatelně starostou města, ale přijetí nepotvrzené AK. Dále obdrželi Tabulku č. 1 s názvy předaných 
dokumentů, které AK 31. 7. 2013 převzala.
Pan Mgr. Ing. Ing. T. K. uvedl, že 30. 7. 2013 proběhlo zadání úkolu starostou města a následně 31. 7. 
2013 opět starostou byla v AK v Praze předána příslušná dokumentace dle Tabulky 
č. 1. Předseda komise upozornil pana Mgr. Ing. Ing. T. K., že z důvodných obav /potenciálními 
žalovanými mohou být starosta, členové tehdejší RM/ bylo plnění usnesení uloženo právě tajemníkovi 
MěÚ a VO STA, by zadávání úkolu starosta neměl provádět, byť je statutárním zástupcem města. Proto 
také RM přijala dne 12. 8. 2013 další usnesení v této věci, dle kterého zejména zřídila speciální Komisi 
korekce dotace Revitalizace náměstí pro uplatnění nároku na náhradu škody a rozhodla, přestože toto 
uplatnění nároku na náhrady škody spadá do tzv.zbytkových pravomocí RM ve smyslu § 102 odst. (3) 
zákona o obcích, aby o uplatňování tohoto nároku rozhodovalo ZM, a to na základě vyhrazení dle § 84 
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odst. (4) zákona o obcích. Předseda uvedl, že Komisi tímto jde o nezpochybnění starostou zadávaného 
právního rozboru, což i RM v rámci dne 12. 8. 2013 přijatého usnesení v bodě 1.1 konstatovala. Toto 
usnesení bylo také panu Mgr. Ing. Ing. T. K. předáno.
Předsedou komise bylo vysvětleno nutné zpracování časové posloupnosti zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby Revitalizace náměstí a její porovnání se schvalovacími akty obou kolektivních orgánů 
města, tj. RM i ZM – zajištěním tohoto úkolu 2) byl pověřen člen komise p. Baran viz. bod Úkoly. Pan 
Mgr. Ing. Ing. T. K. byl upozorněn na zjevné rozpory v zadávacím řízení, např. Rámcová mandátní 
smlouva jednoznačně specifikovala administrátorovi realizovat otevřené podlimitní řízení, ale 
zadavatelem bylo vypsáno v rozporu s touto smlouvou řízení v tzv. užším řízení, tj. s omezeným 
počtem uchazečů. Proto panu Mgr. Ing. Ing. T. K. byl ve věci Revitalizace náměstí předán přehled 
výpisů RM Čelákovice od 12/2010 po 08/2013 a výpisů ze ZM Čelákovice od 12/2010 po 06/2013 
týkající se projektu a zadávacího řízení Revitalizace náměstí, dále přijatý návrh usnesení RM 
Čelákovice Revitalizace náměstí – korekce dotace – ROP ze dne 12. 8. 2013, dopis Ministerstva financí 
ze dne 1. 7. 2013, dopis Úřadu Regionální rady Střední Čechy ze dne 17. 7. 2013.
Pan Mgr. Ing. Ing. T. K. upozornil, že předmětem zadání není zpracování žaloby na uplatnění nároku na 
náhradu škody způsobenou městu korekcí dotace.

Nejpozději v termínu do 2. 9. 2013 bude zasláno tzv. Memorandum z právní kanceláře Kubík a 
Partners na email Ing. Josefa Pátka a p. Jana Barana, které bude zasláno členům komise.

Následující jednání komise se uskuteční dne 10. 9. 2013 v 17:30 hod., pozvánky nebudou rozesílány.

Jednání komise její předseda ukončil v 18:40 hod. 

Ing. Bohumil Klicpera, v.r.
Předseda Komise korekce dotace Revitalizace náměstí
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