Město Český Brod
Odbor finanční
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
MUCB3636 /2014/FV

Zápis č. 21 z jednání finančního výboru ze dne 3.2.2014
Přítomni: pí. Kulhánková, p. Novák, MUDr. Štěpán, Ing. Záhrobská
Omluveni: Mgr. Bulíř
Hosté: Ing. Čokrtová
Předsedkyně finančního výboru zahájila 21. jednání finančního výboru (17,05 hod.) a přivítala
přítomné členy, které vyzvala k odsouhlasení programu jednání. Členové finančního výboru
schválili program jednání:
Program jednání:
1. Zadávací dokumentace - Generel vodovodu a Generel kanalizace města Český Brod
2. Různé
1. Zadávací dokumentace - Generel vodovodu a Generel kanalizace města Český Brod
Členové finančního výboru se seznámili se zadávací dokumentací na zpracování Generelu
vodovodu a Generelu kanalizace města Český Brod. Generel vodovodu je tzv. Generelní
dlouhodobý plán rozvoje zásobování vodou, jedná se o matematický simulační model vodovodu,
který vychází ze stávající skutečnosti a na kterém lze simulovat předpokládaný rozvoj a potřeby
vody v daném území. Generel kanalizace je tzv. Generelní dlouhodobý plán rozvoje odvádění
splaškových a dešťových vod z území města a jejich čištění na ČOV, jedná se o matematický
simulační model odvodnění, který vychází ze stávající skutečnosti a na kterém lze simulovat
předpokládaný rozvoj a potřeby kanalizační sítě a ČOV v daném území. Předpokládaná hodnota
zakázky je 1 400 000 Kč bez DPH, hodnotícím kritériem výše nabídkové ceny. Financováno bude
z Vodohospodářského fondu.
K jednání byla přizvána Ing. Čokrtová z odboru rozvoje, která zodpověděla vznesené dotazy.
Dotazy se týkaly bankovní garance vkládané zároveň s podáním nabídky, ta se po výběrovém řízení
nevybraným uchazečům uvolní, výherci, pokud doloží všechny požadované dokumenty, se uvolní
po podpisu smlouvy. Dále proběhla diskuze o hodnotících kritériích. Ing. Čokrtová vysvětlila
funkci Generelu a jeho využití. Primárním podnětem k pořízení byl v současné době nedostatek
ve zdrojích pitné vody, vrty jsou v Dolánkách, vyvstává otázka, jak dostat vodu do města (pokud
možno stávajícím řadem). Z Generelu se rovněž bude vycházet při rekonstrukci vodojemu.
Dále paní Kulhánková zprostředkovaně vznesla dotazy Mgr. Bulíře, a to proč je zakázka jedna a
ne každá zvlášť, mohlo by být chápáno jako diskriminační. Ing. Čokrtová vysvětlila, že není důvod
k vyhlášení VŘ zvlášť. Další dotaz směřoval k požadavku na doložení PD vyššího stupně v rozsahu
investiční náročnosti 15 mil, když hodnota zakázky je několikanásobně nižší, mohlo by být chápáno
jako diskriminační. Bylo vysvětleno, že investiční náročnost znamená cenu realizace celé investiční
akce, cena PD je nižší, cca 10 – 12%. Pojištění zájemce o zakázku nelze podle zákona
do kvalifikačních kritérií zařadit. Návrh smlouvy je pro všechny závazný, nicméně v průběhu VŘ
lze vznášet dotazy, dochází k vysvětlení a podání doplňujících informací. K dotazu na podávání
nabídky nejen v papírové podobě, ale i na CD, vysvětlila Ing. Čokrtová, že lze požádat, ale nařídit
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to nemůžeme. Doporučení na sjednocení v celé dokumentaci odkaz na Zákon č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ...
Usnesení:
Finanční výbor, po projednání, doporučuje vyhlášení veřejné zakázky "Generel vodovodu a
Generel kanalizace města Český Brod"
4/0/0

2. Různé
Paní Kulhánková otevřela téma týkající se Směrnice o použití sociálního fondu. Na jednání
zastupitelstva města 30.1.2014, byl na základě návrhu zrušen článek týkající se vyplácení ošatného.
Členové finančního výboru už při schvalování rozpočtu na rok 2013 poskytování příspěvku
na ošatné připomínkovali a vznesli požadavek na pana tajemníka Ing. Kašpara na vytvoření
tzv. Pravidel oblékání (Dress code). Tato pravidla nebyla v průběhu roku 2013 předložena.
Finanční výbor doporučuje panu tajemníkovi vytvořit a předložit Dress code, ve kterém budou
zapracovány zvláště požadavky na oblékání v úřední dny (pondělí, středa) a dále pak při jednáních
s externími subjekty a jednáních zastupitelstva města.
Jednání ukončeno 17,50 hodin
Předsedkyně finančního výboru: Jana Kulhánková
Zapisovatelka finančního výboru: Martina Jelínková
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