
 

 

 

Zápis z Řídícího výboru IPRM Mobilita 
 

 

Datum jednání: 24. 8. 2015 

Čas konání:  16:00 – 16:20 

Místo konání:  Zasedací místnost Rady města (č. 314)  

 

Pozván a účasten: 

 Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 Ing. Eva Šartnerová, vedoucí ORM 

 Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí OD 

 Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 Ing. Tereza Dostálová, vedoucí OSR, ORM 

 Ing. Milan Šlejtr, DPmÚL 

 Ing. Josef Svoboda, Odbor RR, KÚÚK 

 Jaroslav Slavík, předseda Ústecké krajské rady osob se ZP 

 Mgr. Jakub Dubišar, OSR 

 Ing. Lukáš Brabenec, zástupce Úřadu regionální rady 

 Mgr. Vít Zíka, OPRI 

 Ing. Michal Končal, OSR 

 

Pozván a omluven: 

 Ing. Lenka Černá, předsedkyně Sociálně zdravotní komise 

 



 

Jednání vedl:  J. Dubišar 

Doba jednání:  20 min. 

 

Bod Obsah jednání 
Kdo má 
konat Termín 

1 Zahájení     

J. Dubišar zahájil jednání ŘV.     

2 Aktuální informace o projektech     

Nákup trolejbusů     

• DPmÚL podal na ÚRR čtvrtou monitorovací zprávu se 
žádostí o platbu, etapa byla proplacena. M. Šlejtr doplnil, že 
je dosud dodáno 20 trolejbusů, zbylých 6 bude dodáno do 
konce září 2015. 

    

Dobudování obratiště a točny     

• DpmÚL předložil 1. monitorovací zprávu se žádostí o 
platbu, dotace byla vyplacena. Projekt není ohrožen. M. 
Šlejtr doplnil, že část "obratiště" je ve zkušebním provozu, 
probíhají práce na površích. Realizace "točny" probíhá 
rovněž podle harmonogramu, dne 30. 8. 2015 proběhne 
jednání s drážním úřadem ohledně zahájení zkušebního 
provozu. 

    

Management IPRM Mobilita     

• Příjemce podal opravenou 1. MZ se ŽoP. V blízké době 
očekáváme přijetí dotace. V srpnu tohoto roku bylo 
dokončeno výběrové řízení na zajištění publicity IPRM. 

    

Inteligentní zastávky     

• Aktuálně probíhá výběrové řízení na dodavatele IZ. V. Zíka 
doplnil, že v minulém týdnu proběhlo jednání hodnotící 
komise, kterého se účastnili uchazeči, kteří vysvětlovali 
nabídkové ceny. Hodnotící komise ukončila hodnocení 
nabídek, RM bude schvalovat VZ. Po schválení RM se odešle 
uchazečům rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, ti mají 15 dní na podání námitek proti rozhodnutí. 
Následně bude podepsána smlouva o dílo. Fyzická realizace 
by mohla za příznivého stavu začít v polovině září 2015 a 
skončit koncem listopadu 2015. 
 

    

• J. Dubišar sdělil, že nabídkové ceny uchazečů byly výrazně 
nižší než předpokládané ceny v kontrolním rozpočtu. 

    

Elektronický odbavovací systém pro cestující     



 

 

• Rovněž probíhá výběrové řízení na dodavatele systému. V. 
Zíka uvedl, že se uskutečnilo jednání hodnotící komise, 
kterého se účastnil i uchazeč s nízkou nabídkovou cenou. 
Komise vyzvala uchazeče k vysvětlení některých položek, 
následně uchazeč vysvětlení komisi písemně zaslal, HK se 
bude vysvětlením zabývat na dalším jednání, kdy i uzavře 
hodnocení nabídek. RM bude schvalovat VZ. Po schválení 
RM se odešle uchazečům rozhodnutí zadavatele o výběru 
nejvhodnější nabídky, ti mají 15 dní na podání námitek proti 
rozhodnutí. Následně bude podepsána smlouva o dílo.  

    

• J. Dubišar informoval, že je zřejmé, že tento projekt 
nebude zrealizován do konce roku 2015, nýbrž až v roce 
2016. Dále, vzhledem k nastavení smlouvy o dílo a 
podmínkám ROP SZ s největší pravděpodobností město 
nezíská dotaci na hlavní způsobilé výdaje projektu. J. Dubišar 
se zeptal L. Brabence na vývoj metodiky, která by umožnila 
příjemcům dokončit projekty i po roce 2015, byť by byly 
výdaje vynaložené po roce 2015 nezpůsobilé. L. Brabenec 
odpověděl, že podmínkami, které zmíněné příjemcům 
umožní, se bude zabývat VRR na svém zasedání dne 31. 8. 
2015. Až budou příjemci znát harmonogram realizace, je 
nutné požádat o změnu. 

    

• J. Dubišar informoval, že zatím nejsou podepsány smlouvy 
o poskytnutí dotace na projekty EOS a IZ. V nejbližších dnech 
a týdnech se bude vyřizovat jejich podepsání a nabytí 
účinnosti. 

    

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek     

• Projekt se nachází ve druhé etapě realizace, fin. prostředky 
za první etapu byly proplaceny.  

    



 

 

• J. Dubišar uvedl, že po zahájení prací na zastávce 
Bezručova ve směru do centra vznesl ředitel ZŠ Palachova 
námitku proti realizaci zastávky. Následovala jednání a 
schůzky, na kterých se situace řešila, vysvětlovala. 
Výsledkem těchto jednání je prozatímní zastavení prací na 
této zastávce. E. Šartnerová uvedla, že na místě již dříve v 
minulosti zastávka byla, obnova vyplynula z toho, že děti i 
občané musí chodit na zastávku Klíše, Hvězda nebo Kampus, 
což je relativně daleko, do kopce nebo přes křižovatky. Z 
dotazu na ÚRR vyplynulo, že se nejedná o rekonstrukci ani 
modernizaci, tudíž budou/by byly výdaje na této zastávce 
nezpůsobilé. Z hlediska plnění indikátorů by v případě 
nerealizace této zastávky problém nebyl. D. Dařílek sdělil, že 
ODM zdokumentuje v průběhu září stav před ZŠ a vytvoří 
stanovisko vůči námitkám ředitele ZŠ, posléze se 
definitivně rozhodne o realizaci výstavby. M. Šlejtr doplnil, 
že DPmÚL má podněty od občanů, že by si přáli zastávku 
obnovit. S projektantem se řešení rekonstrukce všech 
zastávek vč. zastávky Bezručova během zpracovávání 
projektové dokumentace v minulosti diskutovalo a tato 
varianta (nová zastávka na jízdním pruhu) byla zvolena jako 
nejvhodnější.  ODM  09/2015 

  • V. Zíka sdělil, že na zastávce Šaldova je dle projektové 
dokumentace počítáno s dvojí dlažbou ("cihla" a H profil). 
Pokud se zrealizuje tato varianta, výsledné řešení bude 
působit neesteticky. Primátorka potvrdila, že zastávky v 
druhé etapě budou osazeny dlažbou dle projektové 
dokumentace. 

    

3 Závěr     

J. Dubišar ukončil jednání.     

 

Zapsal: M. Končal 

Zkratky: 

ÚRR = Úřad regionální rady 

DPmÚL = Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

OSR = oddělení strategického rozvoje 

ORM = Odbor rozvoje města 

VŘ = výběrové řízení 

VZ = veřejná zakázka 

EOS = Elektronický odbavovací systém 

IZ = Inteligentní zastávky 

ZÚK = Zastupitelstvo Ústeckého kraje 

ÚK = Ústecký kraj 

IDS = integrovaný dopravní systém 

MmÚ = Magistrát města Ústí nad Labem 

RM = Rada města Ústí nad Labem 

ZM = Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

RR = Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad 

VRR = Výbor regionální rady 



 

DP = dispečerské pracoviště 

ÚOHS = Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

MSUL = Městské služby Ústí nad Labem 

MZ = monitorovací zpráva 

ŽoP = žádost o platbu 
 


