
U s n e s e n í

z 103. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 2. 2022

Usnesení č. 2459/103R/22 - 2480/103R/22

2459/103R/22
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – aktualizace závazků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

aktualizované podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a 
energetiky.

B) pověřuje

primátora města PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal formulář s aktualizovanými 
závazky Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky.

2460/103R/22
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov požádat o dotaci pro 
projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - 
Střekov" z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, 
prioritní oblast 1, aktivita 1. 5. E - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, 
výzva č. 10/2021.

B) zmocňuje

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov k podání 
žádosti o dotaci pro projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, 
Ústí nad Labem - Střekov" z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy, prioritní oblast 1, aktivita 1. 5. E - Hospodaření se srážkovými vodami v 
intravilánu obcí, výzva č. 10/2021.

2461/103R/22
Jmenování vedoucí odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s 
účinností od 1.3.2022 Bc. Martinu Čmejlovou, nar. **********, do funkce vedoucí odboru 
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školství, kultury a sportu MmÚ.

2462/103R/22
Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace 
podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ takto:

1. – INSKY spol. s r.o.
2. – HOCHTIEF CZ a. s.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 1 793 965,66 Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem 
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“ dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, a následné uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem.

2463/103R/22
Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - 
výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace ulice 
Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ takto:

1. – INSKY spol. s r.o.
2. – SaM silnice a mosty Děčín a.s.
3. – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
4. – TELKONT s.r.o.
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B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 5 633 967,50 Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem 
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém, popřípadě dalším místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2464/103R/22
Veřejná zakázka „Studentská – velkoplošná oprava chodníku“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Studentská – 
velkoplošná oprava chodníku“ takto:

1. HAGL, spol. s r.o.
2. INSKY spol. s r.o.
3. DOKOM FINAL s.r.o.
4. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
5. Skanska a.s.
6. JPR Realizace s.r.o.
7. Patrik Hart
8. FRFOL s.r.o.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Studentská – velkoplošná oprava chodníku“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. 
HAGL, spol. s r.o., se sídlem Na Sklípku 880, 400 07 Ústí nad Labem Krásné Březno, IČ: 
254 08 321, s nabídkovou cenou ve výši 280 000,- Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Studentská – velkoplošná oprava 
chodníku“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli HAGL, spol. s r.o., se sídlem Na Sklípku 880, 400 07 
Ústí nad Labem Krásné Březno, IČ: 254 08 321, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
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zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Studentská – velkoplošná oprava 
chodníku“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2465/103R/22
Veřejná zakázka „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Raisova, Na Pile – 
velkoplošná oprava chodníků“ takto:

1. INSKY spol. s r.o.
2. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
3. DOKOM FINAL s.r.o.
4. HAGL, spol. s r.o.
5. JPR Realizace s.r.o.
6. Patrik Hart
7. Skanska a.s.
8. TELKONT s.r.o.
9. Studio Jelínek s. r. o.
10. FRFOL s.r.o.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 
533, s nabídkovou cenou ve výši 532 137,00 Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava 
chodníků“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 
Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava 
chodníků“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

2466/103R/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. 
Vaňov
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

s návrhem společnosti pana Pavla Kudy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 
Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov.

B) ukládá
Ing. Evě Fialové

určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci
a) předložit návrh pana Pavla Kudy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na 
p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov zastupitelstvu města.

T: 7. 3. 2022

2467/103R/22
Prodej části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s prodejem části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Božtěšice panu Josefu 
Rohoušovi, bytem **********************************, vlastníkovi pozemku p. č. 
178, vše v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 2.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

B) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 31. 12. 2022

2468/103R/22
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 
silnice_ stavba ul. Hostovická

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

uzavření smlouvy ,,O úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice v důsledku realizace stavby - Novostavba chodníku a VO v ul. Hostovická,, 
uzavřené se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 
00080837. Předmětem je zaplacení zásahu do tělesa komunikace a silničního pozemku v 
důsledku prováděných stavebních prací a úhrada investora, statutárního města Ústí nad 
Labem v předpokládané výši 10.000,- Kč (bez DPH).

2469/103R/22
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2021/2022 v souladu s § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
l) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
m) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2021/2022 uvedených v bodě A) 1

2470/103R/22
Konec udržitelnosti projektů z OPŽP 2007-2013

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Informaci o konci doby udržitelnosti projektů z OPŽP 2007 - 2013

2471/103R/22
Rozpočet DSOJM na rok 2022 a členský příspěvek DSOJM na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2022 

B) schvaluje

1. členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí Jezero 
Milada pro rok 2022 ve výši 375 215 Kč

2472/103R/22
Podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje na rozšíření nabídky krizových 
bytů 
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč na rozšíření 
nabídky krizových bytů ve městě Ústí nad Labem

2473/103R/22
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
Varšavská 767/7, Ústí nad Labem,
IČ 71294821, do veřejného grantového řízení Podpora regionů vyhlášeného Nadací ČEZ, 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČ 26751211, o nadační příspěvek v předpokládané výši 400 000,- Kč na pořízení kamer, 
televizorů a počítače
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do 
vlastnictví/majetku Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

2474/103R/22
"Čelakovského - smíšený dům"- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který 
je přílohou tohoto usnesení

2475/103R/22
Projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“), 
registrační číslo žádosti o dotaci ZPZ_OH_0028_21

B) schvaluje

1. přijetí dotace za strany Ústeckého kraje (dále jen „poskytovatel“) v maximální výši 497 
730,00 Kč za účelem realizace projektu „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na 
třídění bioodpadu“, registrační číslo žádosti o dotaci ZPZ_OH_0028_21

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ústí nad 
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Labem a Ústeckým krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace v maximální výši 497 
790,00 Kč na realizaci projektu „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění 
bioodpadu“. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

2476/103R/22
Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. zvýšení počtu členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace z 5 na 7 členů

B) jmenuje

s účinností od 15. 2. 2022
1. členy dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace takto:
a) Lukáš Blažej, datum narození **************, bytem 
*******************************
b) Bc. Martin Trnovec, datum narození **************, bytem 
***************************************

2477/103R/22
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství a se zapojením organizace do 
projektu "Na oběd ve školce"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s uzavřením smlouvy o spolupráci - partnerství v rámci projektu „Na oběd ve školce“ 
mezi společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, a
a) Mateřskou školou Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací, IČ 
70201013,
b) Mateřskou školou, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkovou organizací, IČ 
72744570,
2. se zapojením příspěvkových organizací dle bodu A) 1. tohoto usnesení do projektu „Na 
oběd ve školce“.

2478/103R/22
Předběžné tržní konzultace (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G 
Ústí nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

informace k předběžným tržním konsultacím (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový 
systém.

B) souhlasí
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s předběžnou tržní konsultací (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G Ústí 
nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém.

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

provést obě PTK a předložit výsledky obou PTK na nejbližším možném zasedání rady 
města.

T: 31. 3. 2022

představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s. provést obě PTK a předložit 
výsledky obou PTK na nejbližším možném zasedání rady města / valné hromady.

T: 31. 3. 2022

2479/103R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu Klub kaktusářů Ústí nad Labem z. s., se sídlem Kojetická 
477/5, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 14078643, zastoupenému předsedou Ladislavem 
Kučerou

2480/103R/22
Veřejná zakázka na licence Microsoft

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci, že k 30.4.2022 končí městu Ústí nad Labem platnost licencí na produkty 
Microsoft

2. informaci, že možnost realizace „minitendru“ v požadovaném rozsahu na pořízení 
produktů Microsoft prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR pro město Ústí n.L. z aktuální 
Rámcové dohody bude známa k datu 16.2.2022

3. doporučení Ministerstva vnitra ČR připravit veřejnou zakázku na pořízení produktů 
Microsoft ze strany města s ohledem na informaci uvedenou v bodě A.2. tohoto usnesení

B) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Licence Microsoft“ s předpokládanou 
hodnotou plnění ve výši max. 16,4 mil. Kč bez DPH formou otevřeného řízení, za 
podmínky, že „minitendr“ na pořízení produktů Microsoft prostřednictvím Ministerstva 
vnitra ČR pro město Ústí n.L. nebude možné v požadovaném rozsahu realizovat ani ke dni 
16.2.2022
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2. uzavření smlouvy o spolupráci se společností Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25439022, která je přílohou 
důvodové zprávy, jejímž předmětem je administrace nadlimitní veřejné zakázky dle bodu 
B) 1. tohoto usnesení

3. zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení, 
kterou zpracovala společnost Metropolnet a.s.

C) pověřuje

1. společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem IČ: 25439022 ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou 
zakázkou dle bodu B) 1. tohoto usnesení s výjimkou administrativních úkonů uvedených v 
§ 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů

2. Mgr. Alenu Novákovou vedoucí právního odboru k případnému vyloučení účastníků 
zadávacího řízení a k rozhodování o námitkách

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové

a) Bc. David Vejsada
b) Miroslav Svoboda
c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jan Kymlička

2. náhradníci:

a) Ing. Martin Kolář
b) Petra Jouklová
c) Felix Lauda
d) Mgr. Alena Nováková
e) Mgr. Romana Habrová

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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Pakt starostů a primátorů – Evropa  

Zintenzivnění opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu 

 

My, starostové a primátoři z celé Evropy, tímto zvyšujeme své ambice 
v oblasti klimatu a zavazujeme se podnikat konkrétní opatření 
tempem, které diktuje rozvoj vědy, abychom společně udrželi globální 
nárůst teploty pod 1,5 °C, což je tou nejvyšší ambicí Pařížské dohody. 

Již po několik let proměňují města klimatické a environmentální výzvy 
v příležitosti. Přišel čas učinit z toho zastřešující prioritu. 

Jako signatáři Paktu starostů a primátorů - Evropa se zavazujeme, že 
s sebou na tuto cestu vezmeme všechny. Zajistíme, aby naše politiky a 
programy pamatovaly na všechny osoby a všechna místa.  

Přechod na klimaticky neutrální Evropu bude mít dopady na všechny 
oblasti naší společnosti. Jako lídři svých území musíme tyto dopady 
bedlivě sledovat, abychom zajistili spravedlnost a inkluzivitu. Uvažujeme 
pouze o přechodu, který je spravedlivý, inkluzivní a respektuje nás, 
občany světa, a zdroje naší planety.  

Naší vizí je situace, kdy do roku 2050 budeme všichni žít 
v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově 
dostupné, bezpečné a udržitelné energii. V rámci hnutí Paktu starostů 
a primátorů - Evropa budeme i nadále (1) snižovat emise skleníkových 
plynů na našem území, (2) zvyšovat odolnost a připravovat se 
na nepříznivé dopady změny klimatu a (3) bojovat s energetickou 
chudobou, jejíž řešení je jedním z klíčových opatření k zajištění 
spravedlivého přechodu.  

Jsme si plně vědomi toho, že všechny členské státy, regiony a města EU 
se nacházejí v odlišných fázích přechodu, přičemž všichni mají své vlastní 
zdroje, které využívají k dosahování ambicí stanovených v Pařížské 
dohodě. Znovu uznáváme svou kolektivní odpovědnost za řešení 
klimatické krize. Četné výzvy vyžadují silnou politickou reakci na všech 
úrovních správy a řízení. Pakt starostů a primátorů - Evropa je především 
hnutím odhodlaných starostů a primátorů, kteří vzájemně sdílejí místní 
řešení a inspirují se s cílem této vize dosáhnout.   

Zavazujeme se přičinit se tím, že budeme provádět tato opatření:  

1. ZAVAZUJEME SE stanovit si střednědobé a dlouhodobé cíle, 
které jsou v souladu s cíli EU a alespoň tak ambiciózní jako naše 
národní cíle. Naším cílem bude dosáhnout klimatické neutrality 
do roku 2050. S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti 
klimatu učiníme tato opatření naší prioritou a budeme o nich 
informovat naše občany. 

Vyplněný formulář vstupu do Paktu.pdf k usnesení č. 2459/103R/22



 
 

 
2. ZAPOJUJEME naše občany, podniky a orgány státní správy 

na všech úrovních do realizace této vize a do transformace našich 
sociálních a ekonomických systémů. Snažíme se vypracovat 
místní klimatický pakt se všemi aktéry, kteří nám pomohou těchto 
cílů dosáhnout. 
 

3. JEDNÁME právě teď a společně, abychom se vydali tím 
správným směrem a urychlili nezbytný přechod. Vypracujeme, 
zavedeme a oznámíme ve stanovených termínech akční plán 
k dosažení našich cílů. Naše plány budou obsahovat ustanovení 
o tom, jak zmírnit dopady změny klimatu a adaptovat se na ně a 
zároveň zachovat inkluzivitu.  
 

4. KOMUNIKUJEME s kolegy starosty a primátory a místními lídry 
v Evropě i mimo ni a vzájemně se inspirujeme. Podpoříme je, aby 
se k nám připojili v rámci Globálního paktu starostů a primátorů 
bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, pokud vezmou 
za své zde popsané cíle a vizi.  

My, signatáři Paktu starostů a primátorů - Evropa, potvrzujeme, že 
můžeme tyto kroky – zavázat se, zapojit, jednat, komunikovat – učinit 
již dnes, abychom zajistili dobré životní podmínky pro současné i budoucí 
generace. Společně budeme pracovat na tom, abychom naši vizi 
proměnili v realitu.  

Spoléháme se na podporu našich národních vlád a evropských institucí 
v podobě politických, technických a finančních zdrojů, které odpovídají 
úrovni našich ambicí.  

 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

Pověřen(a) Radou města Ústí nad Labem dne 14/02/2022.  

OFICIÁLNÍ PODPIS 

 

*** 

Statutární město Ústí nad Labem 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

Mgr. Tomáš Kočí, e-mail: tomas.koci@mag-ul.cz, tel: 475 271 253  

*** 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu 
města Ústí nad Labem 

                                            Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace 
investic OMOSRI Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. SIM stavby spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Petrem Sládkem 

se sídlem:   Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01 

IČ:     25460625     

DIČ:    CZ25460625  

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:    182161330/0300  

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Sládek   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ (dále jen 

„Smlouva“). 

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto 

Dodatek č. 1 SoD - Čelakovského - smíšený dům.pdf k usnesení č. 2474/103R/22



článku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s § 6 ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na základě uzavřené Smlouvy na 
uzavření tohoto Dodatku, jehož podstatou je změna způsobu fakturace. Vzhledem ke 
skutečnosti, že Smlouva o poskytnutí úvěru mezi objednatelem a poskytovatelem podpory 
nebyla doposud uzavřena, je nutné provést změnu fakturace stanovenou ve Smlouvě. Dle 
podmínek úvěru lze čerpání úvěru zahájit až ode dne nabytí účinnosti smlouvy o úvěru a 
to pouze na neuhrazené faktury. Zároveň je nutné s ohledem na předmět veřejné zakázky 
(nájemní bydlení) upravit platbu DPH, jelikož stavba podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti. 

 

II. Předmět 

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 3 nově zní: 

Cena za provedení díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatele v listinné či elektronické formě. 
Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, sazbu DPH a text „Fakturované zdanitelné 
plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů“. Každá faktura musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). 
Součástí vystavené faktury bude předání zápisů ze stavebního deníku a řádný soupis 
prací, kterými bylo dílo provedeno. 

 

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 5 nově zní 

Fakturace bude rozdělena do dvou časových období, a to před nabytím účinnosti 
smlouvy o úvěru uzavřené mezi objednatelem a poskytovatelem podpory a po nabytí 
účinnosti smlouvy o úvěru mezi objednatelem a poskytovatelem podpory následovně: 

A. Před nabytím účinnosti smlouvy o úvěru mezi objednatelem a poskytovatelem 
podpory bude fakturace za provedené práce rozdělena na 2 části – způsobilé 
náklady dotační část (dle oceněného výkazu výměr – způsobilé náklady) a 
nezpůsobilé náklady (dle oceněného výkazu výměr – nezpůsobilé náklady).  

 Způsobilé náklady dotační část – splatnost faktur je 21 dní.  

 Nezpůsobilé náklady – splatnost faktur je 21 dní.  
 

B. Po nabytí účinnosti smlouvy o úvěru mezi objednatelem a poskytovatelem dotace 
bude fakturace rozdělena na 3 části – způsobilé náklady dotační část, způsobilé 
náklady úvěrová část a nezpůsobilé náklady. Pro jednotlivé části jsou platební 
podmínky odlišné. Celkové způsobilé náklady (dle oceněného výkazu výměr – 
Způsobilé náklady) na sociální a dostupné byty se dělí podle podílu ploch 
stanovených v Žádosti o dotaci/úvěr. Dle vyčerpaných finančních prostředků na 
dotační část dle písm. A tohoto odstavce se upraví poměr fakturace způsobilých 
nákladů na dotační část a způsobilých nákladů na úvěrovou část. Evidenci 
vyčerpaných prostředků vede objednatel a před každou fakturací předá zhotoviteli 
aktuální informace o čerpání. Nezpůsobilé náklad jsou vymezeny dle oceněného 
výkazu výměr – Nezpůsobilé náklady.   

 Způsobilé náklady dotační část – fakturace části způsobilých nákladů dle podílu 
ploch na sociální byty dle Žádosti o dotaci/úvěr. Splatnost faktur je 21 dní. 

 Způsobilé náklady úvěrová část – fakturace části způsobilých nákladů dle 
podílu ploch na dostupné byty dle Žádosti o dotaci/úvěr. Splatnost faktur 45 dní. 

 Nezpůsobilé náklady – splatnost faktur je 21 dní. 



 

Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o nabytí účinnosti smlouvy o 
úvěru uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem podpory. 

3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 14 nově zní: 

 

Statutární město Ústí nad Labem (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem 
této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 
platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k dani. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění 
použije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e ZDPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit objednatel. 

4. Fakturace, které byly provedeny do doby účinnosti tohoto dodatku, zůstávají beze 

změny platné dle čl. 5 odst. 5 uzavřené Smlouvy. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č. ……………… ze dne ………………... 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne   

    

V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

................................................................ 

    Zhotovitel: 

....................................................... 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

         Ing. Petr Sládek 

              Jednatel  

    SIM Stavby spol. s r. o. 
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