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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání v kompetenci RM 

A)   s c h v a l u j e  

1 .  smlouvy k vypracovaným projektovým fichím ve znění dle příloh 1 – 3 s: 

a) Michaelou Schneiderovou, 

b) Veronikou Janiovou, 

c) Jakubem Lali, 

 

B)  u k l á d á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

d) podepsat smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení. 

 

     T: 20. 10. 2016 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020“ 

(schváleno v RM dne 4. 5. 2012, č. usnesení 247/12) byl realizován v letech 2013 až 2015.  

 

V rámci realizovaného projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 

na období 2015–2020“ vznikl dokument obsahující komplexní aktuální analytický profil města, 

který mj. definuje slabé a silné stránky města. Tento dokument slouží  jako nástroj řízení 

rozvojových aktivit a jako podklad pro čerpání dotačních prostředků v novém programovém 

období 2014-2020. 

 

Odbor strategického rozvoje spolupracuje s UJEP FSE, zajišťuje odbornou praxi studentům, 

zúčastňuje se setkání se studenty, vede odborné konzultace a mnohé další aktivity, které 

připravují studenty na každodenní praxi. V souvislosti s udržitelností projektu Příprava a 

zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 a v souladu 

s Metodikou strategického řízení města Ústí nad Labem,  byli osloveni studenti k vypracování 

projektových fichí. Došlo k vyhodnocení těchto projektových fichí a tři nejlepší fiche budou 

ohodnoceny finanční odměnou podle umístění. První místo v rámci udržitelnosti tohoto projektu 

obdrží odměnu ve výši 3 000,- Kč, druhé místo obdrží odměnu ve výši 2 000,- Kč a třetí místo 

odměnu ve výši 1 000,- Kč.  

 

Projektové fiche s projektovými záměry vázanými na Statutární město Ústí nad Labem, které 

byly následně zařazeny do zásobníku akčního plánu, byly hodnoceny podle těchto kritérií: 

originalita (nápad), kvalita zpracování, potřebnost a reálnost realizace. Posuzována byla jak 

samotná projektová fiche, tak rovněž prezentace a obhájení vytvořeného projektového záměru. 

Hodnoticí komise byla složena ze zaměstnanců Odboru strategického rozvoje MmÚ a zúčastnil 

se jí rovněž politický zástupce. Nejlépe hodnocené fiche: Úpravy parku Mánesovy sady, 

Revitalizace podchodu Panská, Podzemní kontejnery pro sběr a separaci odpadů pro Ústí nad 

Labem - městskou část Klíše. 

 

V rámci této aktivity byly do zásobníku akčního plánu zařazeny projektové záměry zaměřené na 

revitalizaci parků a hřišť, vznik mobilní aplikace, rekonstrukci podchodu, pořízení podzemních 

kontejnerů atd. 

 

 

 

Finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu odboru strategického rozvoje na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouvy o dílo a návrh na usnesení projednány s právním odborem. 

 

Příloha č. 1 Smlouva o poskytnutí odměny – 1. místo 

Příloha č. 2 Smlouva o poskytnutí odměny – 2. místo 

Příloha č. 3 Smlouva o poskytnutí odměny – 3. místo  



 
 

Příloha č. 1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  

Statutární město Ústí nad labem 

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

identifikační číslo: 00081531 

zastoupený: Ing. Věrou Nechybovou 

pověřená osoba: Ing. Jaroslav Slabý 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

 

rodné číslo:  

bydliště:  

tel:  

č. účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 

       

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je projektová fiche k projektu Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020.   

1.2. Dílo bylo vypracováno v souladu se zadáním zadaným objednatelem během výběrového 

kurzu „Strategie rozvoje obce - tvorba koncepčního dokumentu“ na FSE UJEP pro 

akademický rok 2015/2016.“ 

2. Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podmínky a informace, aby mohl dílo odevzdat dle 

dohodnutých podmínek. Zhotovitel postupoval při zhotovení díla  v souladu s touto 

smlouvou a konkrétními požadavky objednatele.  

3. Objednatel se zavazuje převzít řádně splněný předmět smlouvy a uhradit za něj sjednanou 

cenu.  

4. Na základě předchozí dohody smluvních stran byla cena díla stanovena na základě umístění 

zhotovitele v soutěži studentů pořádané objednatelem v rámci projektu Příprava a 



 
 

zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 provedeného na 

základě hlasování provedeného hodnotící komisi složené ze zaměstnanců objednatele. 

Odměny byly stanoveny dle pořadí v rámci soutěže následovně: za 1. místo – ve výši 3000,- 

Kč, 2. místo – ve výši 2000,- Kč a 3. místo – ve výši 1000,- Kč. 

5. Za dílo bude zhotoviteli zaplacena smluvená cena ve výši 3 000,- Kč  ve smyslu čl. 5 této 

smlouvy, přičemž tato odměna je splatná do 15ti pracovních dnů po podepsání smlouvy, a 

to formou bankovního převodu.  

6. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a to jako licenci 

výhradní a bez územního omezení po dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele 

jakožto autora. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Záležitosti touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak 

ust. občanského zákoníku a autorského zákona. 

10. Strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí a na důkaz toho 

k ní připojují níže své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 

 

 

 

………………………………..                                       …………………………………… 

     objednatel       zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  

Statutární město Ústí nad labem 

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

identifikační číslo: 00081531 

zastoupený: Ing. Věrou Nechybovou 

pověřená osoba: Ing. Jaroslav Slabý 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

 

rodné číslo:  

bydliště:  

tel:  

č. účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 

       

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je projektová fiche k projektu Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020.   

1.2. Dílo bylo vypracováno v souladu se zadáním zadaným objednatelem během výběrového 

kurzu „Strategie rozvoje obce - tvorba koncepčního dokumentu“ na FSE UJEP pro 

akademický rok 2015/2016.“ 

2. Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podmínky a informace, aby mohl dílo odevzdat dle 

dohodnutých podmínek. Zhotovitel postupoval při zhotovení díla  v souladu s touto 

smlouvou a konkrétními požadavky objednatele.  

3. Objednatel se zavazuje převzít řádně splněný předmět smlouvy a uhradit za něj sjednanou 

cenu.  

4. Na základě předchozí dohody smluvních stran byla cena díla stanovena na základě umístění 

zhotovitele v soutěži studentů pořádané objednatelem v rámci projektu Příprava a 

zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 provedeného na 



 
 

základě hlasování provedeného hodnotící komisi složené ze zaměstnanců objednatele. 

Odměny byly stanoveny dle pořadí v rámci soutěže následovně: za 1. místo – ve výši 3000,- 

Kč, 2. místo – ve výši 2000,- Kč a 3. místo – ve výši 1000,- Kč. 

5. Za dílo bude zhotoviteli zaplacena smluvená cena ve výši 2 000,- Kč ve smyslu čl. 5 této 

smlouvy, přičemž tato odměna je splatná do 15ti pracovních dnů po podepsání smlouvy, a 

to formou bankovního převodu.  

6. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a to jako licenci 

výhradní a bez územního omezení po dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele 

jakožto autora. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Záležitosti touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak 

ust. občanského zákoníku a autorského zákona. 

10. Strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí a na důkaz toho 

k ní připojují níže své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 

 

 

 

………………………………..                                       …………………………………… 

     objednatel       zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  

Statutární město Ústí nad labem 

sídlo: Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

identifikační číslo: 00081531 

zastoupený: Ing. Věrou Nechybovou 

pověřená osoba: Ing. Jaroslav Slabý 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 

rodné číslo:  

bydliště:  

tel:  

č. účtu:  

(dále jen „zhotovitel“) 

       

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

 

1. Předmětem této smlouvy je projektová fiche k projektu Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020.   

1.2. Dílo bylo vypracováno v souladu se zadáním zadaným objednatelem během výběrového 

kurzu „Strategie rozvoje obce - tvorba koncepčního dokumentu“ na FSE UJEP pro 

akademický rok 2015/2016.“ 

2. Objednatel poskytl zhotoviteli veškeré podmínky a informace, aby mohl dílo odevzdat dle 

dohodnutých podmínek. Zhotovitel postupoval při zhotovení díla v souladu s touto 

smlouvou a konkrétními požadavky objednatele.  

3. Objednatel se zavazuje převzít řádně splněný předmět smlouvy a uhradit za něj sjednanou 

cenu.  

4. Na základě předchozí dohody smluvních stran byla cena díla stanovena na základě umístění 

zhotovitele v soutěži studentů pořádané objednatelem v rámci projektu Příprava a 

zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015–2020 provedeného na 



 
 

základě hlasování provedeného hodnotící komisi složené ze zaměstnanců objednatele. 

Odměny byly stanoveny dle pořadí v rámci soutěže následovně: za 1. místo – ve výši 3000,- 

Kč, 2. místo – ve výši 2000,- Kč a 3. místo – ve výši 1000,- Kč. 

5. Za dílo bude zhotoviteli zaplacena smluvená cena ve výši 1 000,- Kč ve smyslu čl. 5 této 

smlouvy, přičemž tato odměna je splatná do 15ti pracovních dnů po podepsání smlouvy, a 

to formou bankovního převodu.  

6. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití díla ve smyslu ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., 

autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a to jako licenci 

výhradní a bez územního omezení po dobu trvání majetkových autorských práv zhotovitele 

jakožto autora. 

7. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý účastník obdrží po jednom 

vyhotovení. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Záležitosti touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména pak 

ust. občanského zákoníku a autorského zákona. 

10. Strany prohlašují, že se smlouvou seznámily, jejímu obsahu a znění rozumí a na důkaz toho 

k ní připojují níže své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem, dne  

 

 

 

 

………………………………..                                       …………………………………… 

     objednatel       zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 


