
Město Český Brod 

TISK  č.  13 
 

Podkladový materiál pro jednání Zastupitelstva města Český Brod dne 30.09.2020 
 

Uzavření koncesní smlouvy - Provozování vodovodů a kanalizací v majetku 
města Český Brod 

 
 
Předkládá: Jakub Nekolný,  
 
Zpracoval: Hana Dočkalová,  
 
Konzultováno: Jakub Nekolný, Pavel Janík, Tomáš Klinecký, Jana Marková, Tomáš 
Charvát, Milan Majer, Filip Ulík, Jiří Stuchl, Šárka Jedličková, Petr Čermák, Lucie 
Tlamichová, Lucie Kovaříková 
 

 

Návrh na usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 
 - že k uzavření koncesní smlouvy bylo vydáno souhlasné stanovisko Ministerstva 
financí dle § 186 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s tím, 
závazky vyplývající ze smlouvy nebudou mít negativní vliv na rozpočtové 
hospodaření města Český Brod. 
 
 
Zastupitelstvo města schvaluje: 
 
 - uzavření koncesní smlouvy „Smlouva o provozování vodovodu a kanalizace v 
majetku města Český Brod“ s vybraným dodavatelem, společnosti 1. SčV, a.s. se 
sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO: 4754979. Návrh smlouvy je přílohou 
originálu zápisu k tomuto usnesení. 
 
Zastupitelstvo města pověřuje: 
 

 - starostu města Bc. Jakuba Nekolného podpisem výše uvedené koncesní smlouvy 
 
Důvodová zpráva: 
 

1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvo města Český Brod rozhodlo o způsobu dalšího provozování 
vodohospodářského majetku města Český Brod po roce 2020 formou oddílného 
modelu provozování a se zajištěním výběru provozovatele formou koncesního řízení 
dle zákona 134/2016 Sb. svým usnesením č. 5/2019 ze dne 23. 1. 2019 a pověřilo 
odbor rozvoje zajištěním tohoto koncesního řízení. 
Po provedeném poptávkovém řízení byla najata firma, která na základě příkazní 
smlouvy zajistila průběh koncesního řízení. 



Město Český Brod 

 
O vítězném uchazeči rozhodla rada města na svém jednání 22. 7. 2020 usnesením 
č. 302/2020. Poté byl návrh koncesní smlouvy předložen Ministerstvu financí ČR ke 
kontrole.  Na základě kladného stanoviska MF je možné smlouvu s novým 
provozovatelem uzavřít 

Cena pro vodné a cena pro stočné v 1. roce účinnosti  koncesní smlouvy vychází 
z  finančního modelu (kalkulace) vítězné nabídky – 1.SčV, a.s.. 
Pro rok 2021 máme tedy tyto ceny: 
·         vodné pro r. 2021 =  40,67 Kč/m3  (bez DPH) 
·         stočné pro r. 2021 = 45,34 Kč/m3  (bez DPH) 
Ceny vycházejí z předpokládaného pachtovného (nájemného) ve výši 11,0 mil. Kč 
pro r. 2021 za obě složky.  

 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
Doporučujeme schválení koncesní smlouvy. 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
6) Vypořádání s připomínkami 
 

 

 
 


