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ZÁPIS Č. 2/2013 Z JEDNÁNÍ KOMISE KOREKCE DOTACE 

REVITALIZACE NÁMĚSTÍ

10. 9. 2013
                                               

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

Tajemnice:  Mgr. Ivana Kašpárková

Hosté: ---

Omluveni: Jarmila Volfová

Jednání ve věci šetření korekce dotace projektu Revitalizace náměstí bylo zahájeno v 17:35 hodin 
v Čelákovicích.

Předseda komise přivítal přítomné členy komise a navrhl

Program jednání:

1.   Schválení zápisu z minulého jednání 
2.   Memorandum Mgr. Ing. Ing. T. K.

K bodu 1

     Komisi byl předložen Zápis č. 1 ze dne 20. 8. 2013 po doplnění, úpravě a opravě předsedou 
a členy komise. Byla čtena poslední verze zápisu, kterou všichni přítomní odsouhlasili.

Usnesení 2/2013/1.1: Komise schvaluje upravený Zápis z jednání komise korekce dotace 
Revitalizace náměstí 5. května č. 1/2013 ze dne 20. 8. 2013

            Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0

K bodu 2

     Členové komise se seznámili s předloženým Memorandem (právním stanoviskem) Mgr. Ing. 
Ing. T. K. ve věci právního posouzení otázky: vznik odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zadavateli v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“ spočívající v uplatnění finanční korekce výdajů na předmětnou zakázku ve výši 
1,586.468,- Kč Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy; zjištění konkrétních 
škůdců; způsob uplatnění nároku na náhradu škody, ze dne 2. 9. 2013, jehož zpracování bylo 
zadáno starostou města. Členové komise dostali prostor k vyjádření se k tomuto Memorandu. 
Komise se shodla na tom, že další kroky při uplatnění náhrady škody by neměla činit komise, 
ale renomovaná právní kancelář, specializovaná na veřejné zakázky, a že zainteresované 
osoby by neměly být účastny na řešení věci. Předseda komise má kontakt jednak na právní 
kancelář Brož, Sedlatý, Praha 3, kterou doporučil právník města JUDr. Římal a která je 
specializovaná na veřejné zakázky, a jednak na další dvě renomované advokátní kanceláře –
MAURIC a PARTNER, Praha 4, a AK JUDr. Nespala.
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     Komise žádá člena komise p. Barana, aby zajistil předložení oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb prací od generálního projektanta (TaK 2002 spol. s r.o.), ze kterých se 
vycházelo pro stanovení předpokládané ceny veřejné zakázky – na jejich základě lze ověřit, 
zda se shoduje cena zakázky s výkazem výměr nebo zda je mezi nimi nějaký rozdíl. Rovněž by 
mělo být doplněno podepsané jmenování členů hodnotící komise, včetně akceptace 
(doručenka, e-mail). 

     Členové komise konstatovali, že Mgr. Ing. Ing. K. vyslovil základní závěr, že skutková 
podstata odpovědnosti za škodu byla naplněna, a doporučuje se v dalším (včetně případného 
podání žaloby) obrátit na právní kancelář.

     Předseda komise navrhl, aby komise doporučila radě města, aby právní rozbor (včetně 
event. návrhu žaloby) provedla specializovaná právní kancelář a aby si konečné rozhodnutí ve 
věci uplatnění škody vyhradilo zastupitelstvo města.

Usnesení 2/2013/2.1: Komise se seznámila s Memorandem Mgr. Ing. Ing. T. K. ve věci 
právního posouzení otázky: vznik odpovědnosti za škodu způsobenou Zadavateli 
v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace náměstí 5. května 
v Čelákovicích“ spočívající v uplatnění finanční korekce výdajů na předmětnou zakázku 
ve výši 1,586.468,- Kč Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy; 
zjištění konkrétních škůdců; způsob uplatnění nároku na náhradu škody, ze dne 2. 9. 
2013, a doporučuje radě města zadat právní rozbor (vč. event. návrhu žaloby) právní 
kanceláři, specializované na veřejné zakázky.

            Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 2 (Studnička, Baran)

                Termín následujícího jednání komise nebyl stanoven – bude svoláno dle potřeby. 

                Jednání komise její předseda ukončil v 19:00 hod. 

Ing. Bohumil Klicpera
Předseda Komise korekce dotace Revitalizace náměstí

             Zapsala: Kašpárková, 16. 9. 2013 
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