
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

15. 4. 2019  7 

                                                                                                  

 

věc : 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo 

Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 

 

 

důvod předložení: 

Zákon 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Bc. Gabriela Krčilová, referentka OKSS 

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 
 

 

 

předkládá: 

 

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora 

 

 

projednáno: 
 

Rada města Ústí nad Labem dne 25. 3. 2019, č. usn. 241/10R/19 

Právní odbor – právní oddělení 

 

přizváni k jednání: 

  

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2018.  

 

B )  s ch va lu j e  

1.  uzavření Dodatku č. 3 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předložen k odsouhlasení „Dodatek č. 3             

ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad 

Labem 2016“ (dále jen „dodatek č. 3“) – příloha č. 1.  

Dodatek č. 3 upravuje závazky obou smluvních stran při zajištění organizace akce 

Mattoni ½ Maraton konaného v katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem. 

V roce 2016 byla Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 17. 8. 2016, č. usn. 270/16 

schválena „Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí 

nad Labem 2016“ a to na období 2016 – 2020 (viz příloha č. 2).  

Víceleté období bylo zvoleno s ohledem na větší možnost plánování a zajištění této 

významné akce.  

Jednotlivé závazky obou smluvních stran jsou uvedeny ve smlouvě a jsou v následujících 

letech upravovány dle potřeby formou dodatků, které budou taktéž předkládány             

ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem.  

Formou dodatků je takto upravována smluvně dohodnutá částka na jednotlivé roky, která 

bude předem odsouhlasena Zastupitelstvem města Ústí nad Labem v rámci tvorby 

rozpočtu města pro jednotlivý kalendářní rok. 

Na základě schváleného rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2019,        

ze dne 17. 12. 2019 č. usn. 9/2Z/18, je na výše uvedenou akci alokována částka ve výši    

600 tis. Kč. 

Výše poskytnutých částek z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech: 

 2016 – 600 tis. Kč 

 2017 – 600 tis. Kč 

 2018 – 600 tis. Kč.  

 

Z technického hlediska závodu v letošním roce dochází k úpravě trasy „hlavního 

závodu“, ostatní by mělo zůstat stejné, jako v předešlém roce (viz příloha č. 3): 

 Trasa hlavního závodu - z důvodu budování kruhového objezdu na křížení ulic 

Hrbovická x Majakovského bude docházet ke kosmetickým změnám, je nutné nové 

oficiální přměření trasy certifikovaným měřičem IAAF, tedy finální podoba zatím není 

známa (v příloze zatím orientačně - při podpisu dodatku č.3 bude doložena aktuální 

trasa hlavního závodu)   

 Trasy ostatních závodů (rodinný běh a handbike) zůstávají stejné jako v předchozích 

letech – (při podpisu dodatku č.3 budou doloženy aktuální mapy) 

 Technické zázemí pro běžce bude v atriu magistrátu  

 Expo pro vyzvedávání čísel bude „Dům kultury ÚL“ - i přes termínovou kolizi s GP 

v tanci bylo dohodnuto, že výdej čísel zůstane zachován 

 Stánky partnerů budou umístěny na Mírové náměstí  

 Antidopingová kontrola – UZSVM – řešeno každoročně s panem Skalkou  

 Press centrum pravděpodobně zůstává v „Infocentru města“. 

 



 

Zpráva z předešlého ročníku s výstupy z akce Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2018 

včetně finančního vyúčtování nákladů akce jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Tento materiál byl konzultován s Právním odborem - oddělením  právním. 

 

 

 

Příloha č.:    

1. Návrh Dodatku č. 3 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“  

 

Příloha v elektronické podobě č.: 

2. Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad 

Labem 2016 

3. Program akce; AVE - požadavky na úklid a zajištění během akce; trasa závodu 

handbike, dm rodinný běh a Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2019 

4. Zpráva z předešlého ročníku Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2018 (závěrečné 

zhodnocení + vyúčtování nákladů akce) 

 

 


