
U s n e s e n í

z 110. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 25. 4. 2022

Usnesení č. 2606/110R/22 - 2650/110R/22

2606/110R/22
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Bukov, 
příspěvkové organizace

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

1. doporučení konkursní komise ze dne 6. 4. 2022 na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitelky Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace

B) jmenuje

1. Mgr. Lucii Mráčkovou, MBA a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory 
Bukov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2022

C) stanovuje

1. Mgr. Lucii Mráčkové MBA, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové 
organizace a) plat s účinností od 1. 7. 2022 (platový výměr č. 137/2022)

2607/110R/22
Dozorčí rada společnosti Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 volí

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022, Martina 
Konečného, nar. *15. 12. 1974* členem dozorčí rady této společnosti, a to ke dni 26. 4. 
2022

2608/110R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2 200 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ke Třem 
křížům – velkoplošná oprava vozovky“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.

B) pověřuje
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1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ke Třem 
křížům – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů. 2. Ing. 
Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ke Třem křížům – 
velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové: a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM b) Roman Vlček, vedoucí oddělení 
údržby majetku ODM c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO d) 
Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO e) Bc. Filip Hýl, 
referent odd. veřejných zakázek PO 2. náhradníci: a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení 
evidence majetku ODM b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO d) Ing. Dalibor Deutsch, 
referent odd. veřejných zakázek PO e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných 
zakázek PO

2609/110R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 990 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení. 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „WC 
moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto 
usnesení.

B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru, 
ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „WC 
moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“, včetně případného vylučování dodavatelů. 2. 
Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru, ke všem 
administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „WC moduly – I. 
etapa – dodávka WC modulů“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové: a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO b) Bc. Martina Žirovnická, 
vedoucí OMOSRI c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO d) Mgr. 
Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO e) Bc. Filip Hýl, referent 
odd. veřejných zakázek PO 2. náhradníci: a) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru 
ZOO b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí oddělení provozně technického OMOSRI c) Mgr. 
Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO d) Ing. Dalibor Deutsch, referent 
odd. veřejných zakázek PO e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek 
PO

2610/110R/22
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Evropsky významná lokalita Porta Bohemica: návrh Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR na doplnění předmětů ochrany

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

A) bere na vědomí návrh Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na doplnění předmětů 
ochrany u Evropsky významné lokalita Porta Bohemica.

2611/110R/22
Uzavření Smlouvy na zajištění služeb - TicketPack „Ústí jednoduše“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření Smlouvy na zajištění služeb se společností Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem, a.s., se sídlem Revoluční 26, Ústí nad Labem, 401 11, IČ: 25013891 dle Přílohy č. 1 
Důvodové zprávy

B) zmocňuje

1. Romanu Macovou, pověřenou řízením Kanceláře primátora a) k uzavření smlouvy dle 
bodu A) tohoto usnesení

2612/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému vodorovného 
dopravního značení"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy, údržba a 
změny v systému vodorovného dopravního značení" s těmito parametry: a) zvýšení 
jednotkové ceny v VDZ plošné ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 1 
o částku 13,30 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 350 Kč/m2 bez DPH na 
částku 363,30 Kč/m2 bez DPH b) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s 
balotinou - obnova v katalogovém listu KL 1 o částku 5,78 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 152 Kč/m2 bez DPH na částku 157,78 Kč/m2 bez DPH c) zvýšení jednotkové ceny 
v položce VDZ plošné ze strukturálních plastů - zřízení v katalogovém listu KL 1 o částku 
13,68 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 360 Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 
Kč/m2 bez DPH d) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - 
zřízení v katalogovém listu KL 1 o částku 5,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 
155 Kč/m2 bez DPH na částku 160,89 Kč/m2 bez DPH e) zvýšení jednotkové ceny v 
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položce VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 
1 o částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 50 Kč/m bez DPH na částku 
51,90 Kč/m bez DPH f) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva 
s balotinou - obnova v katalogovém listu KL 1 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 10 Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH g) zvýšení jednotkové ceny v 
položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 1 
o částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 90 Kč/m bez DPH na částku 
93,42 Kč/m bez DPH h) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s 
balotinou - obnova v katalogovém listu KL 1 o částku 0,70 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 18,50 Kč/m bez DPH na částku 19,20 Kč/m bez DPH ch) zvýšení jednotkové ceny 
v VDZ plošné ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 2 o částku 13,68 Kč 
bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 
%; jednotková cena se tímto mění z částky 360 Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 Kč/m2 
bez DPH i) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - obnova v 
katalogovém listu KL 2 o částku 5,70 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 150 
Kč/m2 bez DPH na částku 157,70 Kč/m2 bez DPH j) zvýšení jednotkové ceny v položce 
VDZ plošné ze strukturálních plastů - zřízení v katalogovém listu KL 2 o částku 13,68 Kč 
bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 
%; jednotková cena se tímto mění z částky 360 Kč/m2 bez DPH na částku 373,68 Kč/m2 
bez DPH k) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ plošné barva s balotinou - zřízení v 
katalogovém listu KL 2 o částku 5,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 155 
Kč/m2 bez DPH na částku 160,89 Kč/m2 bez DPH l) zvýšení jednotkové ceny v položce 
VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 2 o 
částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 50 Kč/m bez DPH na částku 
51,90 Kč/m bez DPH m) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva 
s balotinou - obnova v katalogovém listu KL 2 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 10 Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH n) zvýšení jednotkové ceny v 
položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - obnova v katalogovém listu KL 2 
o částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
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měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 90 Kč/m bez DPH na částku 
93,42 Kč/m bez DPH o) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s 
balotinou - obnova v katalogovém listu KL 2 o částku 0,70 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 18,50 Kč/m bez DPH na částku 19,20 Kč/m bez DPH p) zvýšení jednotkové ceny v 
položce VDZ dělící čáry 12,5 cm ze strukturálních plastů - zřízení v katalogovém listu KL 2 
o částku 1,90 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 50 Kč/m bez DPH na částku 
51,90 Kč/m bez DPH q) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 12,5 cm barva 
s balotinou - zřízení v katalogovém listu KL 2 o částku 0,38 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 10 Kč/m bez DPH na částku 10,38 Kč/m bez DPH r) ) zvýšení jednotkové ceny v 
položce VDZ dělící čáry 25 cm ze strukturálních plastů - zřízení v katalogovém listu KL 2 o 
částku 3,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 90 Kč/m bez DPH na částku 
93,42 Kč/m bez DPH s) zvýšení jednotkové ceny v položce VDZ dělící čáry 25 cm barva s 
balotinou - zřízení v katalogovém listu KL 2 o částku 0,72 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 19 Kč/m bez DPH na částku 19,72 Kč/m bez DPH t) zvýšení jednotkové ceny v 
položce odstranění VDZ frézováním v katalogovém listu KL 2 o částku 10,83 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 285 Kč/m bez DPH na částku 295,83 Kč/m bez DPH u) zvýšení 
jednotkové ceny v položce VDZ studený plast barevné – P 4, P 6, A 12, IP 6 apod. v 
katalogovém listu KL 2 o částku 121,60 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 3 
200 Kč/ks bez DPH na částku 3 321,60 Kč/ks bez DPH

2613/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy pěších a cyklistických komunikací s 
živičným krytem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy pěších a 
cyklistických komunikací s živičným krytem" s těmito parametry: a) zvýšení jednotkové 
ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem s předchozím 
odstraněním štěrkového podkladu v katalogovém listu KL 1 o částku 29,49 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 776 Kč/m2 bez DPH na částku 805,49 Kč/m2 bez DPH b) 
zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 
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krytem s předchozím odstraněním betonového podkladu v katalogovém listu KL 1 o částku 
32,15 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 846 Kč/m2 bez DPH na částku 878,15 
Kč/m2 bez DPH c) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších a cyklistických 
komunikací s živičným krytem s předchozím odstraněním štěrkového podkladu v 
katalogovém listu KL 2 o částku 29,49 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 776 
Kč/m2 bez DPH na částku 805,49 Kč/m2 bez DPH d) zvýšení jednotkové ceny v položce 
opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem s předchozím odstraněním 
betonového podkladu v katalogovém listu KL 2 o částku 32,15 Kč bez DPH odpovídající 
míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za 
posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena 
se tímto mění z částky 846 Kč/m2 bez DPH na částku 878,15 Kč/m2 bez DPH e) zvýšení 
jednotkové ceny v položce výšková úprava silničních obrub v katalogovém listu KL 2 o 
částku 7,60 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 200 Kč/m bez DPH na částku 
207,60 Kč/m bez DPH f) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna silničních obrub v 
katalogovém listu KL 2 o částku 15,20 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 400 
Kč/m bez DPH na částku 415,20 Kč/m bez DPH g) zvýšení jednotkové ceny v položce 
výšková úprava uličních vpustí do 5 cm v katalogovém listu KL 2 o částku 30,40 Kč bez 
DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 
%; jednotková cena se tímto mění z částky 800 Kč/ks bez DPH na částku 830,40 Kč/ks bez 
DPH h) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava zahradních obrub v 
katalogovém listu KL 2 o částku 3,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 100 
Kč/m bez DPH na částku 103,80 Kč/m bez DPH ch) zvýšení jednotkové ceny v položce 
výměna zahradních obrub v katalogovém listu KL 2 o částku 7,60 Kč bez DPH odpovídající 
míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za 
posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena 
se tímto mění z částky 200 Kč/m bez DPH na částku 207,60 Kč/m bez DPH

2614/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Opravy dlážděných komunikací"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy dlážděných 
komunikací" s těmito parametry: a) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších 
komunikací z betonové dlažby v katalogovém listu KL 1 o částku 20,90 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
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cena se tímto mění z částky 550 Kč/m2 bez DPH na částku 570,90 Kč/m2 bez DPH b) 
zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z betonové dlažby v katalogovém listu 
KL 1 o částku 22,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 590 Kč/m2 bez 
DPH na částku 612,42 Kč/m2 bez DPH c) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších 
komunikací z kamenné dlažby v katalogovém listu KL 1 o částku 27,90 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 734 Kč/m2 bez DPH na částku 761,90 Kč/m2 bez DPH d) 
zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z kamenné dlažby v katalogovém listu 
KL 1 o částku 29,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 784 Kč/m2 bez 
DPH na částku 813,80 Kč/m2 bez DPH e) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších 
komunikací z betonové dlažby v katalogovém listu KL 2 o částku 20,90 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 550 Kč/m2 bez DPH na částku 570,90 Kč/m2 bez DPH f) 
zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z betonové dlažby v katalogovém listu 
KL 2 o částku 22,42 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 590 Kč/m2 bez 
DPH na částku 612,42 Kč/m2 bez DPH g) zvýšení jednotkové ceny v položce opravy pěších 
komunikací z kamenné dlažby v katalogovém listu KL 2 o částku 27,90 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 734 Kč/m2 bez DPH na částku 761,90 Kč/m2 bez DPH h) 
zvýšení jednotkové ceny v položce opravy vozovek z kamenné dlažby v katalogovém listu 
KL 2 o částku 29,80 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 784 Kč/m2 bez 
DPH na částku 813,80 Kč/m2 bez DPH ch) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková 
úprava silničních obrub v katalogovém listu KL 2 o částku 11,36 Kč bez DPH odpovídající 
míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za 
posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena 
se tímto mění z částky 299 Kč/m bez DPH na částku 310,36 Kč/m bez DPH i) zvýšení 
jednotkové ceny v položce výměna silničních obrub v katalogovém listu KL 2 o částku 
15,16 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve 
výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 399 Kč/m bez DPH na částku 414,16 
Kč/m bez DPH j) zvýšení jednotkové ceny v položce výšková úprava uličních vpustí do 5 
cm v katalogovém listu KL 2 o částku 37,96 Kč bez DPH odpovídající míře inflace 
vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců 
proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 
999 Kč/ks bez DPH na částku 1 036,96 Kč/ks bez DPH k) zvýšení jednotkové ceny v 
položce výšková úprava zahradních obrub v katalogovém listu KL 2 o částku 11,36 Kč bez 
DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
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spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 
%; jednotková cena se tímto mění z částky 299 Kč/m bez DPH na částku 310,36 Kč/m bez 
DPH l) zvýšení jednotkové ceny v položce výměna zahradních obrub v katalogovém listu 
KL 2 o částku 15,16 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebních cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; jednotková cena se tímto mění z částky 399 Kč/m bez 
DPH na částku 414,16 Kč/m bez DPH

2615/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Lokální opravy živičných vrstev vozovek"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Lokální opravy 
živičných vrstev vozovek" s těmito parametry: a) zvýšení jednotkové ceny v položce 
Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm v katalogovém listu KL 1 o částku 
44,59 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 610,75 Kč/m2 
bez DPH na částku 655,34 Kč/m2 bez DPH b) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální 
opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm v katalogovém listu KL 1 o částku 52,18 Kč bez 
DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 714,75 Kč/m2 bez DPH na 
částku 766,93 Kč/m2 bez DPH c) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy 
živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm v katalogovém listu KL 1 o částku 53,86 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 
7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 737,75 Kč/m2 bez DPH na částku 791,61 
Kč/m2 bez DPH d) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev 
vozovek v tl. 7 cm v katalogovém listu KL 1 o částku 54,02 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 740 Kč/m2 bez DPH na částku 794,02 Kč/m2 bez DPH e) 
zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 4 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 31,97 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 438 Kč/m2 bez DPH na částku 469,97 Kč/m2 bez DPH f) zvýšení jednotkové ceny 
v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 5 cm v katalogovém listu KL 2 o 
částku 40,73 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 
12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 558 Kč/m2 
bez DPH na částku 598,73 Kč/m2 bez DPH g) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální 
opravy živičných vrstev vozovek v tl. 6 cm v katalogovém listu KL 2 o částku 43,22 Kč bez 
DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 592 Kč/m2 bez DPH na 
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částku 635,22 Kč/m2 bez DPH h) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy 
živičných vrstev vozovek v tl. 7 cm v katalogovém listu KL 2 o částku 45,26 Kč bez DPH 
odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen 
u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 
7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 620 Kč/m2 bez DPH na částku 665,26 
Kč/m2 bez DPH ch) zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev 
vozovek v tl. 8 cm v katalogovém listu KL 2 o částku 50,63 Kč bez DPH odpovídající míře 
inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací 
za posledních 12 měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková 
cena se tímto mění z částky 693,50 Kč/m2 bez DPH na částku 744,13 Kč/m2 bez DPH i) 
zvýšení jednotkové ceny v položce Lokální opravy živičných vrstev vozovek v tl. 9 cm v 
katalogovém listu KL 2 o částku 52,89 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 
měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění 
z částky 724,50 Kč/m2 bez DPH na částku 777,39 Kč/m2 bez DPH j) zvýšení jednotkové 
ceny v položce Výšková úprava mříží uličních vpustí do 5 cm v katalogovém listu KL 2 o 
částku 63,51 Kč bez DPH odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebních cen u stavebních prací za posledních 12 měsíců proti průměru 
12 předchozích měsíců ve výši 7,3 %; jednotková cena se tímto mění z částky 870 Kč/ks 
bez DPH na částku 933,51 Kč/ks bez DPH

2616/110R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských 
sadech

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění správy a údržby vodních prvků v Městských 
sadech s těmito parametry: - navýšení jednotkových cen v jednotlivých katalogových listech 
o 3,8 % z důvodu stanoveného ročního indexu inflace

2617/110R/22
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících (lanová dráha) - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Uzavření dodatku č. 15 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících (lanová 
dráha)“ spočívajícího ve změně přílohy smlouvy, a to tarifu Lanové dráhy

2618/110R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Cyklostezka Sebuzín - revitalizace stromové aleje" a 
"Truhlárova ul. - revitalizace stromové aleje"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 3.200,00 tis. Kč takto: a) 
snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
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3.200,00 tis. Kč „Investiční rezerva OEM – sk. 03“ b) zvýšení investiční části výdajového 
rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o částku 1.500,00 tis. Kč na akci 
„Cyklostezka Sebuzín – revitalizace stromové aleje“ c) zvýšení investiční části výdajového 
rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o částku 1.700,00 tis. Kč na akci „Truhlářova 
ul. – revitalizace stromové aleje“

2619/110R/22
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice - dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 na akci "Odstranění 
stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa - sídliště Dobětice" s 
dodavatelem Insky spol. s r.o., IČ: 00671533 upravujícího cenu díla v důsledku méněprací a 
víceprací z částky po uzavření 1. dodatku 9.245.231,32 Kč bez DPH na částku 9.795.154,57 
Kč bez DPH a termín dokončení prací do 30. 4. 2022.

2620/110R/22
Čištění komunikací - dodatek smlouvy TEVIS s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je čištění komunikací v 
majetku Statutárního města Ústí nad Labem - část Klíše, Předlice, Brná nad Labem, Vaňov 
spočívající v navýšení jednotkové ceny z důvodu nárůstu vstupních cen s těmito parametry: 
Zametací vůz ze současných 0,23 Kč/m2 na cenu 0,275 Kč/m2 Kropicí vůz ze současných 
0,10 Kč/m2 na cenu 0,115 Kč/m2 Souhrnná cena za dílo bude pak 0,39 Kč za 1m2 
komunikace čištěné samosběrným zametacím vozem a kropicím vozem.

2621/110R/22
Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přidělení služebního bytu číslo 6.1 o velikosti 3+1 v ulici Resslova, číslo popisné 42, Ústí 
nad Labem paní Renatě Vavřičkové, nar. *27.2.1969* - žádost ze dne 16.3.2022

2622/110R/22
Prodej částí pozemků p. č. 1026 a 1029 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s prodejem částí pozemků p. č. 1026 o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 176 m2 a p. 
č. 1029 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 122 m2, oba v k. ú. Krásné Březno Ing. Petru 
Štulcovi, *Velká Hradební 16/60, 400 01 Ústí nad Labem* za těchto podmínek: a) kupní 
cena ve výši 28.000,- Kč (1.000,- Kč/m2) b) kupní cena bude uhrazena před podpisem 
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kupní smlouvy c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s 
Územním plánem Ústí nad Labem d) nabyvatel bere na vědomí, že nesmí být omezena 
dopravní obsluha přilehlých pozemků e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí včetně znaleckého posudku.

B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 31. 12. 2022

2623/110R/22
Pronájem části pozemku p. č. 1037/1 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 1037/1 o výměře cca 205 m2 z celkové výměry 1793 m2 v 
k. ú. Krásné Březno Ing. Petru Štulcovi, *Velká Hradební 16/60, 400 01 Ústí nad Labem* 
za těchto podmínek: a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok b) pronájem na dobu neurčitou s 
výpovědní lhůtou 6 měsíců c) účel využití – parkovací stání pro obyvatele bytů a provoz 
firmy d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen e) nájemce bere na 
vědomí, že na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které si nechá zaměřit f) 
funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem

2624/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 841 m2 v 
k. ú. Bukov za účelem využití jako vjezd k majetku žadatele

2625/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 v k. ú. Sebuzín

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1298 o výměře cca 113 m2 z celkové výměry 1164 m2 
v k. ú. Sebuzín.

2626/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1514/18 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 8128 
m2 v k. ú. Klíše za účelem nezbytné dopravní obsluhy sousední garáže za těchto podmínek: 
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a) kupní cena ve výši minimálně 1.000,- Kč/m2 b) kupní cena bude uhrazena před 
podpisem kupní smlouvy c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s 
Územním plánem Ústí nad Labem d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 
nemovitostí včetně geometrického plánu a znaleckého posudku e) předložení potvrzení 
bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního odboru 
Magistrátu města Ústí nad Labem

2627/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 60 m2 z celkové výměry 6240 
m2 v k. ú. Klíše za účelem kultivace pozemku.

2628/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3621/1 o výměře 35 m2 z celkové výměry 1305 m2 v 
k. ú. Ústí nad Labem.

2629/110R/22
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 185/1 o výměře 60 m2 z celkové výměry 1386 m2 v k. 
ú. Vaňov za účelem údržby komunikace a okolní zeleně.

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 o výměře 60 m2 z celkové výměry 1386 m2 v 
k. ú. Vaňov za těchto podmínek: a) nájemné ve výši 60,- Kč /m2/rok b) pronájem na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce c) účel využití – přístupová a příjezdová cesta a 
zeleň d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen a musí být přístupný bez 
omezení e) nájemce bere na vědomí, že na předmětném pozemku je plánováno umístění 
splaškové kanalizace f) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s 
Územním plánem Ústí nad Labem g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči 
statutárnímu městu Ústí nad Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad 
Labem

2630/110R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2348 o výměře cca 55 m2 z celkové výměry 684 m2 
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v k. ú. Střekov za účelem parkování vozů obyvatel domu.

2631/110R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 328 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 328 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Církvice

2632/110R/22
Záměr prodeje částí pozemků p. č. 4434 a 4464/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4434 o výměře cca 24 m2 a části pozemku p. č. 4464/1 
o výměře 42 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

2633/110R/22
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Trmice do vlastnictví Města Trmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje pozemků a) p. č. 70/1 o výměře 83 m2, trvalý travní porost, b) p. č. 73/1 o 
výměře 5369 m2, trvalý travní porost, c) p. č. 73/3 o výměře 3004 m2, trvalý travní porost, 
d) p. č. 74/1 o výměře 27252 m2, orná půda, e) p. č. 74/7 o výměře 565 m2, orná půda, vše 
v k. ú. Trmice, do vlastnictví Města Trmice, IČO 00674010, za těchto podmínek: I. celková 
kupní cena ve výši min. 3.598.870,- Kč II. nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem III. 
předkupní právo pro prodávajícího za kupní cenu

2634/110R/22
Záměr prodeje/pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu na pozemku p. č. 
753/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje stavby podzemního protileteckého krytu v ulici V Zahrádkách situované 
na pozemku p. č. 751/31 v k. ú. Ústí nad Labem

B) schvaluje

1. záměr pronájmu stavby podzemního protileteckého krytu v ulici V Zahrádkách situované 
na pozemku p. č. 751/31 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: a) nájemné ve výši 
min. 18.000,- Kč/rok bez DPH b) pronájem na dobu určitou 10 let c) předložení účelu 
využití prostor d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2635/110R/22
Záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části 
pozemku p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu stavby bývalé pozorovatelny civilní obrany umístěné na části pozemku 
p. č. 1876/2 v k. ú. Klíše za těchto podmínek: a) nájemné ve výši min. 600,- Kč/rok bez 
DPH b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců c) účel nájmu: zřízení 
malého muzea d) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2636/110R/22
Uzavření nájemních smluv - Policie ČR a ZZMV

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem Česká republika – 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, a statutárním městem Ústí nad 
Labem na pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 50, která je součástí pozemku p.č. 2879 
v k.ú. Ústí nad Labem, ve znění dle přílohy důvodové zprávy 2. uzavření smlouvy o nájmu 
nebytových prostor mezi subjektem Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje, IČ: 75151537, a statutárním městem Ústí nad Labem na pronájem nemovitých věcí - 
budovy č.p. 230, která je součástí pozemku p.č. 2765 v k.ú. Ústí nad Labem, ve znění dle 
přílohy důvodové zprávy 3. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi subjektem 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, a statutárním 
městem Ústí nad Labem na pronájem nemovitých věcí - budovy č.p. 521, která je součástí 
pozemku p.č. 1389 v k.ú. Trmice, ve znění dle přílohy důvodové zprávy

2637/110R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
"Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s matematickým zaokrouhlováním částek na celé desetitisícikoruny na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární 
město Ústí nad Labem“ 2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, 
kultury a sportu, určených na oblast sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro 
statutární město Ústí nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty 
takto: a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 18381928) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel 2022“ ve výši 120.000,- Kč b) ALK s.r.o. (IČ 
27153681) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Utkání hvězd 2022“ ve výši 
130.000,- Kč c) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 05422698) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „BASTA CHEER CUP“ ve výši 40.000,- Kč d) BLADES Ústí nad 
Labem, z.s. (IČ 22769315) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Den s 
americkým fotbalem na městském stadionu 2022" ve výši 140.000,- Kč e) Česká asociace 
amerického fotbalu z.s. (IČ 60164115) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Uspořádání zápasu ME v americkém fotbale“ ve výši 200.000,- Kč f) Fotbalový klub 
Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 69291969) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „O 
pohár Českého Lva 2022“ ve výši 60.000,- Kč g) General Dance Company s.r.o. (IČ 
05943850) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „52. Mezinárodní taneční festival 
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2022“ ve výši 280.000,- Kč h) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 26647567) 
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Velká cena Ústí nad Labem v plavání" ve 
výši 100.000,- Kč ch) Mgr. Michal Neustupa (IČ 01495101) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Milada Run 2022“ ve výši 120.000,- Kč i) SH ČMS - Krajské sdružení 
hasičů Ústeckého kraje (IČ 71173811) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Mistrovství České republiky v Celoroční činnosti dorostu“ ve výši 120.000,- Kč j) 
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 44226306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „52.ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu" ve výši 
290.000,- Kč k) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 
05780853) na částečnou úhradu nákladu spojených s akcí „Závod dračích lodí-Den Labe“ 
ve výši 80.000,- Kč l) VMLY&R s.r.o. (IČ 26133113) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „RunTour Ústí nad Labem“ ve výši 100.000,- Kč m) Xterra squadra s.r.o. 
(IČ 27329259) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „MILADATLON 2022“ ve 
výši 60.000,- Kč n) BP Action s.r.o. (IČ 02882591) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Barvám Neutečeš" ve výši 140.000,- Kč 3. se zněním vzoru Smlouvy o poskytnutí 
dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

B) nesouhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast sportu „Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ 
a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto: b) Events 4 you, z.s. (IČ 
03675131) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Urban Challenge“ ve výši 
100.000,- Kč.

C) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

1. předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

T: 16. 5. 2022

2638/110R/22
Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ 
maraton Ústí nad Labem 2021 - 2025"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace 
Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2021 - 2025" ve výši 600 tis. Kč dle přílohy č. 1 tohoto 
usnesení.

B) bere na vědomí

1. zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2021

C) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

T: 16. 5. 2022
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2639/110R/22
Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti kultury 
"Dotace na realizaci kulturních akcí a projektů"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel: a) 
ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem 2. poskytnutí dotací z 
rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na „podporu realizace 
kulturních akcí a projektů“ a uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: a) Benda Arts z.s. 
(IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Vánoční koncerty 
Bendova komorního orchestru“ ve výši 45.000,- Kč b) Centrum politických studií, z.s. (IČ 
22844228) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Letní škola urbanismu 2022“ 
ve výši 12.000,- Kč c) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 35.000,- Kč d) Dívčí komorní 
sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního sboru PF 
UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 19.000,- Kč e) Jarolímková Olga, Mgr., na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Adventní dobrotrh 2022“ ve výši 8.000,- Kč f) Klub 
ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Vydání nového alba Sváťova divadla „Písničky a vyprávěnky od Sváti 
a od Alenky“ ve výši 20.000,- Kč g) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 20.000,- Kč h) KULT, 
spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Rádio KULT“ ve 
výši 27.000,- Kč i) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Dixieland na Labi“ ve výši 42.000,- Kč j) Mladá Scéna z.s. (IČ 
26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Divadelní inscenace Tři zlaté 
vlasy děda Vševěda“ ve výši 50.000,- Kč k) Opatrný Karel, Ing. na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „19. Prvomájový festiválek“ ve výši 23.000,- Kč l) Pém 
Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Zahradní 
slavnosti“ ve výši 37.000,- Kč m) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Tvoření ve Slunečníku“ ve výši 5.000,- Kč 
n) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Poznáváme naše tradice“ ve výši 8.000,- Kč o) Rodinné centrum Slunečník, z.s. 
(IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Kreativní podzim“ ve 
výši 7.000,- Kč p) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 13.000,- Kč q) 
S-HLE-DÁVÁNÍ z.s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance“ ve výši 23.000,- Kč r) 
S-HLE-DÁVÁNÍ z.s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Krajská postupová přehlídka scénického tance mládeže a dospělých“ ve výši 24.000,- Kč 
s) Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 09406433) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Dětský den“ ve výši 12.000,- Kč t) Šmíd Jiří (IČ 86810821) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Koncert k 30. výročí založení hudební 
skupiny Kliďánko“ ve výši 29.000,- Kč u) Tamaryšek, spolek (IČ 04976916) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Zažít město jinak v Alšově ul. 2022“ ve výši 17.000,- 
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Kč v) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Koncert nevidomé klavíristky“ ve výši 7.000,- Kč w) TyfloCentrum 
Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Tancovačky pro nevidomé“ ve výši 7.000,- Kč x) Ústecký dětský sbor sbor, z.s. (IČ 
22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „X. ročník Zpíváme pro Tebe 
2022“ ve výši 42.000,- Kč y) Ústecký dětský sbor sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru 2022“ ve 
výši 43.000,- Kč z) Útulek fest, z.s. (IČ 03655989) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Ústecký SLAM“ ve výši 30.000,- Kč aa) Valášková Michaela na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Divadlo (o) všem“ ve výši 30.000,- Kč bb) Veselá 
Brná, z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „965. let od 
první zmínky o obci Brná“ ve výši 23.000,- Kč cc) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) 
na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Baletní koncert TS Scenic a hostů“ ve 
výši 24.000,- Kč dd) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Vánoční baletní koncert“ ve výši 20.000,- Kč ee) YMCA Ústí nad 
Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Velikonoční 
baletní koncert“ ve výši 18.000,- Kč ff) Za Sebuzín krásnější,z.s. (IČ 22672729) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Velikonoční tvořivá dílna“ ve výši 5.000,- 
Kč gg) Za Sebuzín krásnější,z.s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Rozsvícení vánočního stromku v Sebuzíně“ ve výši 6.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům: a) Czech Architecture Week (IČ 
27872688) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Alfabet České moderní 
architektury“ b) InGarden z.s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Výstava Pavla Kantorka“ c) Valášková Michaela na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Posilujeme Ústí nad Labem“

C) souhlasí

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2022 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel: a) 
ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízena zákonem 2. s poskytnutím dotací z 
rozpočtu roku 2022 Odboru školství a kultury a sportu, určených na „podporu realizace 
kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: a) 
CENTRUM PRO NÁHRADÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „12. ročník Divadelníbenefice 
ochotnických souborů – Ústí n.L.“ ve výši 35.000,- Kč b) Corvus Milites, z.s. (IČ 
09074881) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Rytíři na hradě - podzim“ ve 
výši 54.000,- Kč c) Corvus Milites, z.s. (IČ 09074881) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Rytíři na hradě“ ve výši 56.000,- Kč d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 
45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Den otevřených dveří ČRo 
Sever“ ve výši 38.000,- Kč e) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Jeden svět 2022 Ústí nad Labem“ ve výši 69.000,- Kč f) 
Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Koncerty dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.“ ve výši 47.000,- 
Kč g) DREAM PRO Ústí s.r.o. (IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Čarodějnický rej v sadech 2022“ ve výši 40.000,- Kč h) DREAM PRO Ústí s.r.o. 
(IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Letní biják v sadech 
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2022“ ve výši 60.000,- Kč i) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Andělé pomáhají 2022“ ve výši 51.000,- Kč j) Dream PRO, s.r.o. (IČ 
24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Sady 22 – Projekt 1/ jarní 
akce“ ve výši 49.000,- Kč k) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Sady 22 – Projekt 1/ letní akce“ ve výši 52.000,- Kč l) 
Hubáčková Ema Mgr. (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„POCTA PROFESORCE JITCE ŠVÁBOVÉ – 8.ročník“ ve výši 52.400,- Kč m) Ještě 
žijem, zapsaný spolek (IČ 22847049) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Severotoulky“ ve výši 50.000,- Kč n) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Bermudský trojúhelník“ ve výši 80.000,- Kč o) KULT, spolek 
(IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Divadelní pouť“ ve výši 
46.000,- Kč p) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Střekovská forbína“ ve výši 84.000,- Kč q) Lidé výtvarnému umění, 
výtvarné umění lidem, o.p.s. (IČ 25049011) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „FILLOVKA – pulikace k výročí fungování Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“ 
ve výši 70.000,- Kč r) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Café Max na ulici 2022“ ve výši 62.000,- Kč s) Melničáková Lucie, 
Ing, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Nádhera 2022“ ve výši 60.000,- Kč 
t) Nosek Martin, Mgr. (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Houba – nahrávání alba „Mimoalba“ a jeho křest“ ve výši 31.000,- Kč u) Pém Jaroslav (IČ 
87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Festival ZA RUCE“ ve výši 
95.000,- Kč v) phonon~ z. s. (IČ 11988886) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Metamorfóza zvukového archívu“ ve výši 66.100,- Kč w) POST BELLUM, z.ú. 
(IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Proměny Ústí nad Labem 
ve 20. století ve vzpomínkách pamětníků“ ve výši 35.000,- Kč x) POST BELLUM, z.ú. (IČ 
26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Pamětníci města Ústí nad 
Labem promlouvají“ ve výši 67.000,- Kč y) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Etnické večer – představování kultur 
cizinců žijících na Ústecku a okolí“ ve výši 50.000,- Kč z) RED HILL PRODUCTION, z.s. 
(IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Hudební festival Fírfest 
2022“ ve výši 82.000,- Kč aa) Svaz Vietnamců v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 09406433) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Mezinárodní den žen“ ve výši 30.000,- Kč 
bb) The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „32. 
Vánoční koncert The Boom and Orchestra“ ve výši 80.000,- Kč cc) The Boom (IČ 
27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Letní koncert The Boom and 
Orchestra“ ve výši 51.000,- Kč dd) Ústecký majáles s.r.o. (IČ 01574647) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Ústecký majáles“ ve výši 77.000,- Kč ee) Vágner 
Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Ústí LIVE!“ ve 
výši 40.000,- Kč ff) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Čajů fest 2022“ ve výši 76.000,- Kč gg) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 
13328565) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Legenda Jiří Suchý 90+“ ve 
výši 60.000,- Kč hh) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Muzikál „Zavřete oči“ ve výši 70.000,- Kč ii) VERITAS 
CONSULTING s.r.o. (IČ 27332250) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Ústecké devadesátky 2022“ ve výši 80.000,- Kč jj) Veselá Brná, z.s. (IČ 04411307) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Indiánský den Karla Maye“ ve výši 
73.000,- Kč

D) nesouhlasí
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1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
„podporu realizace kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům: a) ARACHNOPARK 
WORLD, družstvo (IČ 25409417) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Teraristika Ústí“ b) DREAM PRO ÚSTÍ s.r.o (IČ 04929888) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Autokino 2022“ c) Vejlupek Josef, Ing. (IČ 13328565) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Muzikál „Zavřete oči“ - premiéra“

E) ukládá
Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 16. 5. 2022

2640/110R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - Šachový klub 
Spartak Ústí nad Labem, z.s. a Florbal Ústí, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu a s 
následným uzavřením smlouvy se subjektem Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z.s. (IČ 
445 54 222) na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Mistrovství ČR v šachu 
mužů 2022": a) ve výši 100.000,- Kč b) výhradně na úhradu nákladů za pronájem prostor 
spojených s pořádáním akce.

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu a následné 
uzavření smlouvy se subjektem Florbal Ústí, z.s. (IČ 014 95 615) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s "Podporou mládeže Florbal Ústí na mezinárodním turnaji" ve výši 
50.000,- Kč.

C) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem.

T: 16. 5. 2022

2641/110R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Jindřišce Štáhlové

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

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Jindřišky Štáhlové, datum narození *14. 7. 1927* a 
datum úmrtí *16. 9. 2020*, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 19 332,- Kč a náušnic ze žlutého kovu

C) ukládá
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Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zajistit odpověď Mgr. Petru Wernerovi, notáři, U Nádraží 782/2, Ústí nad Labem, ve 
smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

T: 31. 5. 2022

2642/110R/22
Dohoda o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností ROYAL 
TECH s. r. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s uzavřením dohody o narovnání mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
ROYAL TECH s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

B) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

T: 16. 5. 2022

2643/110R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu 
„Taxík Maxík“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci 
projektu „Taxík Maxík“, který je přílohou tohoto usnesení

2644/110R/22
Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov 2. etapa - uzavření dodatku č. 1 k 
SoD

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem 
– Střekov 2. etapa“, který je přílohou tohoto usnesení

2645/110R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole 
Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 212,32 tis. Kč takto: a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, 
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oddělení ekonomiky příspěvkových organizací o částku 212,32 tis. Kč, v položce Rezerva 
na provoz ZŠ, MŠ, DDM b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 
04, – poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizaci ve výši 212,32 tis. Kč na akci „ZŠ Pod Vodojemem – 
pořízení kuchyňského robota ALBA“

2646/110R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 14 967 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto: a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14 967 tis. Kč, v 
položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční b) zvýšení neinvestiční části 
výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 14 967 tis. Kč na 
podporu sociálních služeb v roce 2022 – 2. splátka takto: Domov Velké Březno, p. o. 1 
798,00 tis. Kč DS Chlumec, p. o. 941,30 tis. Kč DS Severní Terasa, p. o. 2 853,80 tis. Kč 
DS Dobětice, p. o. 2 577,60 tis. Kč DS Krásné Březno, p. o. 2 255,20 tis. Kč DS Orlická a 
Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 2 009,70 tis. Kč Pečovatelská služba Ústí nad Labem, 
p. o. 775,10 tis. Kč DS Bukov, p. o. 1 756,30 tis. Kč

2647/110R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 587,76 tis. Kč, takto: a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných 
prostředků na bankovním účtu “MMU_Parkovné dle nařízení obce“ – tř. 8 financování ve 
výši 587,76 tis. Kč b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení 
ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 587,76 tis. Kč na provozní výdaje

2648/110R/22
Odměny ředitelů v rámci programu Podpora pedagogických pracovníků ve 
vyloučených lokalitách a odměna ředitelky FZŠ České mládeže k životnímu jubileu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“ a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli 
Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí 
č. O/1/2022) b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 
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193, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/2/2022) c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, 
ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/3/2022) 2. dle ustanovení § 224 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu při dovršení životního 
jubilea a) Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/4/2022)

2649/110R/22
Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ - aktualizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Zásady participativního rozpočtu „Ústečané společně“ v předloženém znění 2. Výzvu k 
podávání projektových návrhů

2650/110R/22
Projekt 5G pro 5 měst – výsledky PTK, jednání na MPO, příprava žádosti o dotaci, 
administrace veřejné zakázky a koordinace realizace zakázky

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

1. informaci z Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a Ministerstva pro místní 
rozvoj (dále jen „MMR“) z jednání ve dnech 29. 03. 2022 a 30. 03. 2022 o možnosti získat 
dotaci ve výši až 20 mil. Kč pro město Ústí nad Labem na realizaci 5G projektu v rámci 
projektu MPO ve spolupráci s MMR s názvem 5G pro 5měst.

B) schvaluje

1. 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: a) Spolupráce a poskytování konzultace při projektovém 
řízení a vyhodnocení předběžné tržní konzultace v oblasti 5G konektivity veřejných 
operátorů mobilních sítí a možnostech připojení kamerového systému, b) spolupráce a 
poskytování konzultace při projektovém řízení a vyhodnocení předběžné tržní konzultace v 
oblasti analytického software k městskému kamerovému systému Ústí nad Labem, vč. 
požadavků na pořízení hardware, software a licencí, c) konzultace, komplexní spolupráce, 
příprava žádosti o dotaci a podpora dotace v průběhu doby udržitelnosti, d) zpracování 
kompletních podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky 5G konektivity veřejných operátorů 
mobilních sítí a možnostech připojení kamerového systému a analytického software k 
městskému kamerovému systému Ústí nad Labem, vč. požadavků na pořízení hardware, 
software a licencí, e) zajištění administrace nadlimitní veřejné zakázky dle bodu B) odst. 1 
písm. d) tohoto usnesení.

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu/jméno a příjmení)
se sídlem/trvalé bydliště ……………
IČ/datum narození ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci akce/činnosti/projektu

„…………………………………………………..“

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení ……….. města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši …………….,- Kč, slovy: ……………… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do 15
pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Varianta A: U této akce/činnosti/projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Varianta B: Akce/činnost/projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o
fungování EU. Podpora na základě této smlouvy je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise
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ES č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis (Úřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013).

Varianta C: Akce/činnost/projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.
Poskytnutá podpora je slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů na ………. spojených s akcí/činností/projektem:
„……………………………………………………………………….“

(dále jen „akce/činnost/projekt“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude „akci/činnost/projekt“ realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti
SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen
Radou města Ústí nad Labem dne 15. 12. 2021 usnesením č. 2379/98R/21.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1 této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním
roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání dotace musí být s
uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2022. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s
podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět do roku
následujícího. „Akce/činnost/projekt“ musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle ustanovení
10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých ustanovení této smlouvy.

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady
vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou
§ 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost (na dokladech musí být jednoznačně
uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících
s „akcí/činností/projektem“ dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či
zakázce tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na
„akci/činnost/projekt“ dle čl. II. odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví,
budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č. …… ve výši
……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto označení zejména na
originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech,
smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba).

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy finanční vypořádání dotace na
formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ (dále jen
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných
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nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů
prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu.

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů
dotace v oblasti sportu 2022“ a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro rok 2022 (je možné podat pouze
jednu žádost při změně rozpočtu „akce/činnosti/projektu“ a to minimálně 15 dní před termínem vypořádání dotace
uvedeným v čl. III. odst. 9).

9. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace nejpozději do ……….
K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ se dle
Programu v čitelné podobě dokládá:
§ rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace)
§ úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii
§ doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
§ výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně
§ propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na svých

webových stránkách
§ dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy
§ další povinné přílohy dle Programu.

10. Varianta A: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu,
na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
Varianta B: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí až 100% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na
jehož realizaci je dotace poskytnuta. (týká se pouze dotační kategorie „Podpora sportovních aktivit
handicapovaných sportovců“ kdy příjemcem dotace je fyzická osoba nepodnikající a příjemce dotace je sám
handicapovaný sportovec, případně jeho/její statutární zástupce).

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta,
a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své „akci/činnosti/projektu“ i jiný účet, než
je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl uveden
v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu
uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím
tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení finančního
vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního vypořádání dotace
lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky
výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo
události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a že
bude „akce/činnosti/projekt“ realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace „akce/činnosti/projektu“ archivovat následující
podkladové materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím
dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je možné
vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace. Odvod se neukládá
v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).
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IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace „akce/činnosti/projektu“ prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat
statutární město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje zaslat odkaz na „akci/činnost/projekt“ v elektronické podobě na pověřeného pracovníka
Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba, pokud tak již neučinil
v předchozích letech.

3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na
všech propagačních materiálech, vztahujících se k akci/projektu v rámci činnosti a činnosti samotné. Žadatel ručí za
správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových stránkách města Ústí nad
Labem www.usti-nad-labem.cz .

Do smlouvy bude vybrána dle schválené dotační kategorie jedna z uvedených možností:

4. Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto tři uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města tak

bude umístěno mezi těmito partnery
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených:
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u

příležitosti pořádání akce;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem akce) nebo

na tiskových konferencích;
- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání

akce.

4. Mimořádné sportovní výkony
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

4. Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

5. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani před
termínem konání akce/projektu v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
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(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný e-mail o zaslání odkazu dle odst. 2 tohoto článku
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii)
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce

atp.)
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této inzerce
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého
jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací
brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním
akce/projektu v rámci činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce/projektu v rámci
činnosti povinen neprodleně vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a
zákonem č. 250/2000 Sb., kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku. Zejména předložit
kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní evidence a využití prostředků
v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm
postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1
písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako
dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za neoprávněné použití
peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním

předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet
příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se
považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka odpovídající
neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vyúčtování dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny administrativní

chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo z poskytnuté dotace,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro potřeby této smlouvy považují chyby
v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány
chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.

b) V případě porušení čl. III. odst. 9. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč. povinných
příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně

ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně sledování
čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše 10% z celkové
částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce/projektu v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou uvedeny ve
formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3. písm.
a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich podstata
umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem
následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do 15
pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení rozpočtové
kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních dnů od
písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této smlouvy pod
variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k
porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné výši
z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na účet
příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na
účet poskytovatele.
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8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace, poskytnuté
na „akci/činnost/projekt“ dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory
města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu na
zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta činí 14
dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení podmínek

čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu,
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy,
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy,
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude „akci/činnost/projekt“ realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana se
zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. Dnem doručením
tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Varianta A: Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu „akce/činnosti/projektu“
a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech – platí pro
právnické osoby a osoby fyzické podnikající.
Varianta B: Příjemce souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, roku narození, názvu obce, kde má příjemce trvalý
pobyt, výše, účel a podmínky poskytnuté dotace - platí pro fyzické osoby nepodnikající.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro účely dotačního
řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k projednávání Radou města Ústí
nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele dotace, a
to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a
dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje
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příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný
údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu,
a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Varianta A: Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Varianta B: Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v Registru smluv.
Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně, je
smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany přítomny a
podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé
smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v Programu,
se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel
„akce/činnosti/projektu“ a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně
číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.
Ostatní změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název / jméno
a příjmení, adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci jejich
obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci „akce/činnosti/projektu“
dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. V. a
v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. IX. a Závěrečná
ustanovení uvedená v čl. XI.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným
rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím zřizovaných
městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční řízení. Vůči
žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí
(EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU),
jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede
uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.
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10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne ………………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                              příjemce

jméno a příjmení jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                                     osoby oprávněné jednat za příjemce
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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE

MATTONI ½ MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2021 - 2025

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem
IČO: 000 81 531

kontaktní osoba města – PR města, organizační a technické zajištění:

kontaktní osoba města – smlouva, fakturace: 

(dále jen „město“)

a

2. Tempo Team Prague, s.r.o.
se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50213

kontaktní osoba Tempo Team -

(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako
„smluvní strana“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½

Maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025 (dále jen „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2020 Smlouvu o spolupořadatelství při zajištění
organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025, jejímž předmětem je zajištění
závazků obou smluvních stran při zajištění organizace ½ maratonského běhu konaného v
katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem, a to v období let 2021 – 2025 (dále jen
„Smlouva“).

2. Na základě čl. III odst. 11 uzavřené Smlouvy a po dohodě smluvních stran smluvní strany
uzavírají tento Dodatek k této smlouvě v následujícím znění.
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II.
Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. I. odst. 3 nově zní:
V roce 2022 nese tento 1/2 maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2022“, (dále
jen „Maraton“) a v jeho rámci pak bude město pro rok 2022 patronem a spolupořadatelem ½
Maratonu, 2 a 4 členného Štafetového běhu, Rodinného běhu a handbikového závodu (dále
vše též jen jako „běžecké akce“).

2. Smlouva se dle čl. III. odst. 11 tímto Dodatkem mění tak, že se pro rok 2022 smluvená částka
stanovuje tímto Dodatkem ve výši 600.000,- Kč (včetně DPH).

3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. VI. odst. 8 nově zní:
Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé úkony v rámci organizace Maratonu, které pro ně
vyplývají z této smlouvy, budou provádět a spolupráci a koordinaci smluvních stran dle této
smlouvy budou zajišťovat tyto osoby:

Společnost Tempo Team:

Statutární město Ústí nad Labem:
PR města, organizační a technické
zajištění: Pro smlouvu a fakturaci:

4. Příloha č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 ve znění, které tvoří Přílohu č.
1 tohoto Dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení.

2. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
účinnost tento dodatek nabude uveřejněním v registru smluv.
Pro účinky podepisování tohoto Dodatku platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li
strany přítomny současně, je Dodatek uzavřen okamžikem připojení podpisu přítomných
smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany přítomny a podepisování se děje distančně, je
Dodatek uzavřen okamžikem, kdy návrh Dodatku opatřený podpisem druhé smluvní strany,
dojde zpět navrhovateli Dodatku.

3. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Mapa trasy ½ Maraton Ústí nad Labem a běžeckých
akcí.

4. Ujednání a závazky stanovené ve smlouvě, které jsou nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají
beze změn.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, bude splněna ze strany statutárního města Ústí nad Labem.

6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. …., dne
……...

V Ústí nad Labem dne ………………. V Praze dne ………………….

za statutární město Ústí nad Labem za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................ .........................................................
PhDr. Ing. Petr Nedvědický Dr. Carlo Capalbo
primátor statutárního města jednatel společnosti

Ústí nad Labem Tempo Team Prague, s. r.o.

Příloha č. 1
Mapy tras Mattoni ½ Maratonu a běžeckých akcí 2022



1 

D O D A T E K  č .  1  

k e  S M L O U V Ě  O  P O D M Í N K Á C H  P R O V O Z O V Á N Í  A U T O M O B I L U  V  R Á M C I  
P R O J E K T U  „ T A X Í K  M A X Í K “  u z a v ř e n é  d n e  2 4 .  1 1 .  2 0 2 0  

1. Nadace Charty 77 

Sídlem: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 
IČ: 00417904 
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 21/01 
Zastoupena: , ředitelkou na základě plné moci 
(dále jen „nadace“) 

a 

2. Statutární město Ústí nad Labem 
Sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad 
Labem  
(dále jen „město“) 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany uzavřely dne 24. 11. 2020 Smlouvu o podmínkách provozování automobilu v 
rámci projektu „Taxík Maxík“. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu přepravní služby 
poskytované v rámci projektu „Taxík Maxík“ s účinností od 1. 5. 2022. 

 

II. 

Změna smlouvy 

 

Článek II. Základní parametry služby Taxík Maxík, odst. 2, písm. a) zní nově takto: 

a) Přepravní službu Taxík Maxík budou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm na 
katastrálním území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem, které jsou starší 67 let 
nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející 
větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba 
navíc jako doprovod. 

 

III. 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ 
se nemění. 

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 
1. 5. 2022. 

3. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Ústí nad Labem na svém zasedání dne ….. usnesením č. 
…. 
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4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě si ponechá 
nadace a dvě si ponechá město. 

5. Podpisem tohoto dodatku č. 1 smluvní strany prohlašují a stvrzují, že souhlasí s jeho obsahem, 
že  byl sepsán na základě pravdivých údajů, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. 

Příloha č. 1 – plná moc 
 
 
V ______________ dne ______________ 

 
 
 
V ______________ dne ______________ 

 
 
 
 

 

  
Za Nadaci Charty 77:  Za Statutární město Ústí nad Labem: 

 
 

  
______________________ ______________________ 

ředitelka 
na základě plné moci 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický 
primátor 

 







STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 
Osoba oprávněná pro 
věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských 

organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu 
města Ústí nad Labem 

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace 

investic Odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:  Komerční banka 
číslo účtu:     78-4632170217/0100 

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

a 
 

2.  INSKY spol. s r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem    

se sídlem:   Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  

IČO:    00671533  

DIČ:    CZ00671533    

bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka UL    

 číslo účtu:    40272/0800 

 Pověřená osoba k jednání:   

 ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel  

ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska   

  

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

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na stavební práce v 

souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Preambule 

Tato Smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě zadávacího řízení 
pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem 
– Střekov 2. etapa“ – výběr zhotovitele. 

 



II. Účel smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky a nabídky zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací 
dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.  

2. Zhotovitel touto Smlouvou garantuje objednateli splnění zadání Veřejné zakázky a všech 
z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance 
je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení 
jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné 
zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci, 

b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace. 

3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci zadávacího řízení na 
zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této 
Smlouvy použije subsidiárně. 
 

III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při poskytování 
a provádění díla spočívajícího ve vybudování místa pro přecházení a přechodu pro 
chodce přes ulici Novou na Střekově, s tím související úpravu vodorovného dopravního 
značení a organizace dopravy v části ulice Nová a v přiléhajících křižovatkách, dále je 
součástí doplnění veřejného osvětlení na místě pro přecházení a přechodu pro chodce. 
Ulice Nová bude změněna na dvoupruhovou komunikaci. Střední pruh bude využit pro 
zřízení odbočovacích pruhů v křižovatkách, pro zřízení ochranných ostrůvků a ve zbývající 
části bude plocha vyplněna dopravním stínem. Důvodem je nutnost úpravy obou přechodů 
u školy i u krematoria, u kterých není možné vedení přes dva jízdní pruhy v stejném směru. 
Současně budou upraveny obě křižovatky ulic Kamenná x Nová, na kterých bude zlepšen 
rozhled při vyjíždění z vedlejší ulice. V souvislosti se zřízením místa pro přecházení u 
školy bude přemístěna autobusová zastávka ve směru do centra a budou doplněny 
chodníky tak, aby byla vytvořena bezbariérová trasa. Součástí předmětu Smlouvy je také 
zajištění aktualizace vydaných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítí, 
zajištění dopravního značení, zajištění kolaudačního souhlasu, geodetické zaměření 
dokončené stavby (dále jen „Dílo“ nebo „Díla“). 

2. Rozsah a specifikace Díla, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související 
s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v Zadávací a projektové 
dokumentaci, a ve výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo spočívající 
v činnostech blíže specifikovaných ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4. Závazným podkladem pro zhotovení díla je prováděcí dokumentace stavby „Revitalizace 
ulice Nová, Ústí nad Labem - Střekov – 2. etapa“ zpracovaná společností Valbek, spol. s 
r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec v 06/2019 pod zak.č. 18-UL11-015. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu a kvalitě dle projektové dokumentace, 
v souladu: 

 se stavebním povolením ze dne 4.3.2015 č.j. MM/ODM/SÚ/12109/2015/BaueJ, NPM 
11.8.2015  

 s vydanými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, účastníků řízení, správců sítí 
a zadávacími podmínkami, 

 s příslušnými normami i předpisy platnými v době provádění díla. 

6. Zhotovitel je dále povinen při realizaci Díla dodržet všechny projektové parametry a 
používat materiály 1. jakosti ve vyšším standardu. 

7. Objednatel se za řádné provedení Díla zavazuje zaplatit cenu dle čl. V. této Smlouvy.  



8. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací 
a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením, tzn. vydáním 
kolaudačního souhlasu a předáním Díla v místě plnění objednatele. Řádné ukončení Díla 
nastává ve chvíli, kdy příslušný správní orgán vydá kolaudační rozhodnutí – souhlas. 

10. Autorský dozor při provádění Díla provádí na základě smlouvy „Revitalizace ulice Nová, 
Ústí nad Labe – Střekov“ společnost Valbek spol. s r.o., IČ: 48266230. 

11. Pro případ nutné dodatečné práce (vícepráce) je třeba písemného odsouhlasení mezi 
objednatelem a zhotovitelem. Bez tohoto předchozího písemného souhlasu či jiné 
prokazatelné dohody o vykonání víceprací nesmí zhotovitel vícepráce provést. Pokud by 
neschválené vícepráce zhotovitel provedl, je oprávněn po objednateli požadovat pouze 
cenu použitých materiálů, pokud tyto materiály odpovídají běžným standardům takových 
materiálů. Objednatel není povinen hradit ty materiály, které nebyly z jakéhokoli hlediska 
pro provedení díla účelně vynaloženy a dále není povinen hradit další náklady spojené s 
provedením neodsouhlasených víceprací (zejména práci a energie). 

12. Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

IV. Místo a čas plnění díla 

1. Místem plnění této Smlouvy jsou ul. Nová, Ústí nad Labem - Střekov. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění Díla po nabytí účinnosti Smlouvy na 
základě písemné výzvy objednatele k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). 
Dílo bude provedeno a předáno objednateli nejpozději do dvaceti čtyř (24) týdnů od 
předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  
tohoto článku této Smlouvy. O předání a převzetí Díla bude sepsán předávací protokol. 

4. Při předání a převzetí Díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

5. Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti smluvních 
stran uvedené v čl. VII. této Smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 
sjednaných součinností není zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li zhotovitel, že ani při vynaložení 
veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení objednatele dokončit, je možné s 
výslovným souhlasem objednatele prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu 
shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností. 

6. Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené objednatelem ověřeno, 
zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se smluvní strany 
zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu a kvality provedených 
prací na Díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě. 

 

V. Cena a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena ve výši  …………….. 5 633 967,50 Kč bez DPH 

DPH (21%)             ........................................... 1 183 133,18 Kč  

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                           ……………………………… 6 817 100,68 Kč s DPH  

 (slovy šest milionů osm set sedmnáct tisíc sto korun českých 68 hal s DPH). 

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením Díla (zejména: doprava, likvidace odpadu apod.). Nad 
rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna. 



3. Cena za provedení díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem a doručených na adresu objednatele v listinné či elektronické formě. K ceně 
bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Každý daňový doklad – faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového a účetního dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zák. č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystaveného 
daňového dokladu – faktury musí být řádný soupis provedených prací, za které je 
požadována úhrada. 

4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla, v případě, že v zápise o 
předání a převzetí Díla budou uvedeny výhrady ohledně vad či nedodělků. Uvolnění této 
částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce objednatele 
potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

5. Zhotovitel bude vyúčtovávat cenu díla na základě dílčích daňových dokladů – faktur 
vystavovaných vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Součástí daňového 
dokladu – faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, který bude 
odsouhlasen objednatelem. Za objednatele v této věci jedná TDS (technický dozor 
stavby). Těmito dílčími daňovými doklady – fakturami je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
cenu díla nejvýše do 90 % její celkové výše včetně daně z přidané hodnoty a uvedené v 
odst. 1 této části Smlouvy. Poslední daňový doklad - faktura bude vystavena po splnění 
všech částí předmětu díla dle čl. III. Smlouvy a bude zahrnovat do té doby nezúčtovanou 
zbývající část celkové ceny díla včetně daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel 
oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit zhotoviteli 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná 
běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. Nevrátí-li objednatel 
zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 
objednatel nemá výhrady. 

7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

8. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

9. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty, 
zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu 
na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a 
účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů 
ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její úhradě. 

10. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH 
a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda 
vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž porušení způsobilo 
vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování 
druhé smluvní straně. 

11. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

12. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel pouze 
základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o 
jeho úhradě příslušnému správci daně. 

13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za 



dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, 
které se budou fyzicky podílet na provedení Díla, zejména pak za dodržení obecně 
závazných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 
ochrany. O těchto předpisech v rozsahu relevantním pro provedené Dílo je zhotovitel 
povinen výše uvedené osoby proškolit. 

3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy 
a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy nebo obecně závazných 
právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v dostatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení Smlouvy, která 
opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.  

5. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje objednatel kontrolní dny. Kontrolní 
dny se budou konat za účasti zástupců obou smluvních stran. Kontrolní dny svolává 
objednatel dle potřeby, a to vždy nejméně s desetidenním předstihem. Zhotovitel je 
povinen se řádně svolaného kontrolního dnu zúčastnit.  

6. Z jednání kontrolního dne bude objednatelem vždy pořízen písemný zápis, který podepíší 
obě smluvní strany. 

7. Zhotovitel je povinen vést a uchovávat o pracích provedených na Díle dle této Smlouvy 
dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a z této 
smlouvy. 

8. Nedostatky či vady oznámené dle odst. 4 tohoto článku budou zaznamenány 
do stavebního deníku s uvedením termínu jejich bezplatného odstranění. 

9. Zhotovitel se zavazuje používat stroje, mechanismy a jiné prostředky vhodné pro 
provedení Díla, tak aby dílo bylo provedeno v požadované kvalitě a nedocházelo 
k poškozování zařízení a příslušenství ani jiného majetku. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační 
předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. 
V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen 
nejpozději do 5 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti 
pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady 
k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.  

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu objednatelem, na rizika 
vyplývající z objednatelem požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým 
postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro 
kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče. 

 

 

VII. Podmínky provedení díla 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu 
díla až do jeho předání objednateli. 
 

2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků. 
 

3. O postupu prací je zhotovitel povinen vést písemné záznamy (stavební deník), které má 
uloženy na staveništi. Při odevzdání díla předá jedno kompletní vyhotovení písemných 
záznamů (originál stavebního deníku) objednateli. 
 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel 
neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména v trvale nekvalitní 
práci je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků, vad a nedodělků. 
Zjištěné skutečnosti se zaznamenají do písemných záznamů. 



 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací a touto Smlouvou a právní předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončené 
práce, jež vyplývají z této Smlouvy. 

 

6. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem. O předání 
a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol, jehož součástí bude i soupis vad 
a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. 

 

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě předávacího protokolu v den určený 
po dohodě obou smluvních stran. 
 

8. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti 2x paré projektových dokumentací 
v tištěné podobě. 

 

9. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek 
a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 
díla v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

10. Zhotovitel projedná a zajistí zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch či zábor 
veřejných prostranství na vlastní náklady včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného s tím spojených. 

 

11. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemisťování 
a následné odstranění. 

 

12. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární 
bezpečnost, ochranu životního prostředí, dodržování hygienických předpisů a za řádné 
označení staveniště při provádění prací. 

13. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do 10 pracovních dnů od předání 
a převzetí díla objednatelem.  

 

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

 

15. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto 
Smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo 
vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele 
tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na 
své náklady. 

 

16. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn 
je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

 

17. Další podmínky díla jsou stanoveny v přílohách této Smlouvy. 

 

VIII. Součinnost a komunikace smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. 

2. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých 
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich 
závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost objednatele, pokud je tato součinnost 
nezbytná k odstranění překážek na straně objednatele, které objektivně brání 
řádnému  provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v 
průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována 
dostatečně předem. 

4. Objednatel bude zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění 
povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatel se zavazuje bezdůvodně neodmítnout 
poskytnutí součinnosti zhotoviteli dle této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. XIII. této smlouvy, 
s oprávněnou osobou, která zajišťuje autorský dozor, technický dozor a s oprávněnou 
osobou, která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit k součinnosti s autorským 



dozorem, technickým dozorem i koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele, 
dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

6. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob dle této Smlouvy. 

7. Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé smluvní straně, musí být 
doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to 
vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XI. této Smlouvy. V případě, že taková písemnost 
může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této smluvní strany 
zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé 
smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných 
právních předpisů. 

8. V případě, že bude souběžně s realizací Díla probíhat také zhotovení díla „Revitalizace 
podchodu pro pěší, Kamenný vrch, Střekov“ je zhotovitel povinen koordinovat práce se 
zhotovitelem této stavby. 

 

 

IX. Poddodavatelé 

1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou vedle zhotovitele podílet na provádění díla podle 
této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.  
 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení díla dle této Smlouvy musí být 
předem písemně odsouhlasena objednatelem. 

 

3. Objednatel může kdykoliv písemně uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal 
poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvolání poddodavatele není 
důvodem pro změnu termínu dokončení díla ani pro změnu sjednané ceny díla. 
 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 
která podle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá 
v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření 
a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou 
po předchozím schválení objednatelem; ustanovení podle věty odst. 3 této části Smlouvy 
platí obdobně. 

 

5. Plnění povinností zhotovitele stanovených v části VII. této Smlouvy je zhotovitel povinen 
zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo 
jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení díla. Tím však není dotčena 
skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením 
díla, odpovídá zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám. 

 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti objednatele 
dle podle části VIII. této Smlouvy musí být objednateli předávány prostřednictvím 
zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádán 
přímo poddodavatelem zhotovitele. 

 
 

X. Náhrada škody a prodlení 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 
právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná 
sankce uložená za správní delikt objednateli v případě, že příčinou uložení takové sankce 
bylo porušení povinností zhotovitel dle této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k 
vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní 
strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených 
platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě. Škodou se rozumí i 
nemajetková újma, pokud byla způsobena jako následek porušení smluvních či 
zákonných povinností. 



2. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

3. Každá ze smluvních stran se zavazuje upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění 
této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení 
a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody. 

4. Žádná ze smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou 
a bezprostřední příčinu v prodlení druhé smluvní strany. 

5. Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 
jinak chybného pokynu objednatele v případě, že na nesprávnost takového pokynu 
objednatele upozornil v souladu s čl. VI. odst. 10. této Smlouvy.  

 
XI. Jakost díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu, vlastnické právo 

1. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za 
správnost a úplnost provedení všech prací na Díle uvedených ve Smlouvě včetně 
veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem 
a souvisejících platných předpisů. 

2. Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez 
jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, 
jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, neodpovídá účelu jeho 
využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, dokumentací, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční lhůta na provedené Dílo činí 60 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a 
převzetí, případně od okamžiku, co budou odstraněny protokolárně vymezené vady a 
nedodělky Díla. Objednatel zdůrazňuje, že ustanovení o záruční lhůtě uvedená ve 
Smlouvě o dílo je nadřazeno vymezení záruční doby v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších změn. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle Smlouvy, dle 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle 
dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla, jeho 
části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na Díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady Díla 
ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad 
zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po 
obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla se záruční doba Díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu. 

7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení smluvních 
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla. 

9. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na Díle či majetku 
objednatele jakož i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho subdodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle této Smlouvy. 



10. Případné nároky z nedodržení povinností zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této 
Smlouvy objednatel uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno 
právo objednatele uplatnit tyto své nároky později, pokud objednatel prokáže, že je 
objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla. 

11. Vlastníkem Díla se stává objednatel poté, co se stane zhotovené Dílo součástí stavby a 
Dílo je objednateli předáno zhotovitelem dle článku IV. bodu 3. a 6. této Smlouvy. 
Nebezpečí škody při provádění Díla nese zhotovitel a to doby řádného předání Díla 
objednateli. 

 

XII. Sankce 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín zahájení prací ke zhotovení Díla 
stanovený v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH, s jehož plněním je zhotovitel v prodlení, za 
každý i započatý den prodlení, pokud pozdější zahájení prací nebylo předem písemně 
odsouhlaseno objednatelem. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v čl. IV. odst. 
2, věta druhá, v této Smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,3 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení 
termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno objednatelem. 

3. Pokud objednatel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve článcích 
VI. a VII. Smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé porušení 
těchto smluvních povinností. Pokutu lze ukládat opakovaně, pokud se zhotovitel porušení 
vymezených smluvních povinností dopustí též opakovaně. 

4. V případě, že objednatel neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se objednatel 
zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
zvlášť a v plné výši. 

6. Výzva k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat určení události, která zakládá právo na 
smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

 
XIII. Oprávněné osoby 

1. Každá smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této 
smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících 
s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. 
Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich 
zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit 
(doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá 
smluvní strana dozví. 

3. Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných 
zastupovat smluvní strany. 

 

 

 

XIV. Pojištění odpovědnosti za škodu 

1. Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy sjedná 
pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho 
podnikatelské činnosti třetí osobě v minimální výši 10.000.000 Kč. 
 



2. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti minimálně v rozsahu požadovaném 
touto Smlouvou, po celou dobu plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 
originál nebo ověřenou kopii pojistné Smlouvy dle této Smlouvy do 3 pracovních dnů od 
obdržení písemné výzvy objednatele. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné 
události mělo dojít k zániku pojistného krytí, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke 
snížení stanovené minimální výše pojistného krytí v pojištění, nebo k jiným změnám, které 
by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je Zhotovitel povinen učinit 
příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto 
ustanovení. 

 

XV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

2. Tato Smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této Smlouvy nebo za 
podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku. 

3. Tuto Smlouvu lze zrušit: 

a) dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků 
a pohledávek; 

b) odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel nezahájí provádění díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění 
Díla; 

b) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu 
delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení 
objednatele o takovém prodlení; 

c) Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny objednatele či 
platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů 
státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou 
dodržovat. 

5. Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení 
zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě: 

a) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek; 

b) vstoupí-li zhotovitel do likvidace; 

c) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

d) poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 11 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení 
s placením peněžitých částek zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu 
delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení 
zhotovitele o takovém prodlení. 

7. Veškerá porušení povinností zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této 
Smlouvy ze strany objednatele, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění 
smluvního vztahu. 

8. Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti smluvních stran, u nichž 
z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni 
ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy. 

 
XVI. Předávací proces při ukončení Smlouvy a majetkové vypořádání 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se 
pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 



a nedodělky. Dílo ale bude převzato jen tehdy, pokud budou objednateli nejpozději 
do zahájení přejímacího řízení předloženy veškeré dokumenty uvedené v čl. IV. odst. 4 
smlouvy. 
 

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín 
odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. 

3. Zhotovitel předá objednateli pouze celé dílo, zhotovitel není oprávněn předat objednateli 
dílo po částech. 
 

4. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení: 

 dokumenty uvedené v čl. IV. odst. 4 smlouvy 

 originály stavebních deníků. 
 

5. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis (protokol) o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho 
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá a soupis příloh, soupis 
provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace (dokumentace skutečného 
provedení ve třech vyhotoveních + 1x v elektronické podobě). Jeden stejnopis zápisu 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

6. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato. 

 

7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem 
ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení 
přerušeno a jaký bude další postup. 
 

8. Objednatel je oprávněn vytknout další zjevné vady díla do 14 dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí 
nad Labem usnesením č. 2463/103R/22 ze dne 14. 02. 2022. 

2. Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými 
a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

3. Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný 
význam, jako je jim připisován jejími přílohami. 

4. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich 
výklad obecná interpretační pravidla. 

5. Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran, pak jsou 
smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.  

6. Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení 
novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a 
bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se 
smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava 
vzájemných smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, 
účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující 
normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude zhotovitel vznášet požadavky 
na navýšení ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude 
objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. 
I v takovém případě však zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení 
jakékoli položky ceny za provedení Díla.  

7. Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří 
vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se 
zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že objednatel, jako orgán územní 
samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 



Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této Smlouvě, včetně jejích příloh, 
není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že: 

a) Statutární město Ústí nad Labem je oprávněno, pokud postupuje dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytovat veškeré informace o této Smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této Smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných 
písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této Smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto 
závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, 
nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně 
před zneužitím a zveřejněním. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této Smlouvy dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany objednatele. 

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, podepsaných 
smluvními stranami, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě 
oboustranně potvrzená vyhotovení této Smlouvy. 

11. Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, 
kdy byly podepsány oběma smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny 
v registru smluv.  

12. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. 

13. Nedílnou součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele (Krycí list nabídky) 

 Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 3 – Výkaz výměr 

 Příloha č. 4 – Dokumentace pro provádění stavby z 06/2019 

 Příloha č. 5 – Všeobecné obchodní podmínky 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Ústí nad Labem  dne …………………… 

 

 

 

Objednatel:     Zhotovitel:  

        

 

          

 ………………………………………. ………………………………………. 

              PhDr. Ing. Petr Nedvědický                               Ing. Jaroslav Štráchal   
 Primátor jednatel 
 Statutárního města Ústí nad Labem INSKY spol. s r. o. 
 
 
 



 
 

Příloha – seznam poddodavatelů 

Zakázka je realizována bez poddodavatelů.  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 
 

 

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. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 
Osoba oprávněná pro 
věcná jednání: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských organizací, 

strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad 
Labem 

Osoba oprávněna jednat  
ve věcech technických: Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 

Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka 
číslo účtu:      78-4632170217/0100 

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

    
a 

 

2. INSKY spol. s r.o.   

zastoupený:   Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem 
se sídlem:     Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem 
IČ:     00671533 
DIČ:    CZ00671533 
bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka UL 
číslo účtu:      40272/0800 
Pověřená osoba k jednání: 
ve věcech smluvních:  Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel 
ve věcech technických: Luděk Šulc, vedoucí střediska 
 
(dále jen „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 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 
2. etapa“ (dále jen Smlouva“). 

 

 

  



 

II. Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem Dodatku je oprava administrativních pochybení, jenž  vznikly záměnou 
smluvních ujednání a nebyly kontrolou před uzavřením smlouvy zjištěny a to v rozsahu, 
aby znění smlouvy odpovídalo smlouvě zveřejněné v zadávací dokumentaci na profilu 
zadavatele. 

 

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že do Čl. II. se doplňují odst. 4 a 5: 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že se plně seznámil s obsahem 
„Všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení díla“ (dále jen „VOP“) uvedených 
v příloze č. 5 této smlouvy a prohlašuje, že s těmito VOP bezvýhradně souhlasí. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak, platí pro konkrétní případ ustanovení obsažené ve VOP. 

 
3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 se nahrazuje zněním: 

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provádění Díla (zajištění potřebných povolení, 
aktualizace stanovisek apod.) po nabytí účinnosti Smlouvy. Předpokládaný termín 
zahájení stavebních prací je březen 2022 (předání staveniště zhotoviteli). Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli nejpozději do dvacetičtyř (24) týdnů od předání 
staveniště. 
 

4. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. se odst. 2 až 15 nahrazuje zněním: 

2. Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady spojené s provedením Díla (zejména: doprava, likvidace odpadu apod.). Nad 
rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací na Díle žádná jiná odměna. 
To neplatí v případě uplatnění zvýšení ceny dle odst. 3 a 4 tohoto článku.   

3. Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu plnění s účinností od 1. dubna roku 2022 dle indexu 
stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů Českým statistickým 
úřadem za předcházející kalendářní čtvrtletí roku 2021, tj. IV. čtvrtletí roku 2021 (dále 
jen „míra inflace“). 

Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu podle tohoto odstavce pouze jednou s účinností od 
1. dubna 2022, a to jen v případě, že míra inflace podle předchozího odstavce 
přesáhne 2 % (slovy: dvě procenta). Zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu podle tohoto 
odstavce nejvýše o 5 % (slovy: pět procent) i v případě, že míra inflace za IV. kalendářní 
čtvrtletí roku 2021 bude vyšší. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě 
záporné míry inflace se cena nesnižuje. 

Zhotovitel je oprávněn objednateli písemně oznámit zvýšení cen na základě uplatnění 
uvedené inflační doložky.  Oznámení musí obsahovat rozdíl cen indexu, zvýšenou 
cenu a podrobnosti výpočtu zvýšení. Zvýšení ceny podle tohoto odstavce je platné po 
oboustranném písemném souhlasu smluvních stran o zvýšení ceny. 

Právo na uplatnění zvýšení ceny zaniká vždy k 30. dubnu 2022. 

4. Změna výše ceny může být provedena v případě změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši daně z přidané hodnoty. V případě změny zákonné výše DPH bude 
odměna upravena právě a pouze v části týkající se DPH, nikoli v části odměny bez 
DPH.  

5. Cena za provedení Díla je splatná na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem a doručených na adresu objednatele v listinné či elektronické formě. K 
ceně bude při fakturaci připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Každý daňový doklad – faktura musí obsahovat 
náležitosti daňového a účetního dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zák. č. 563/1991 Sb., o 



účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“). Součástí vystaveného 
daňového dokladu – faktury musí být řádný soupis provedených prací, za které je 
požadována úhrada. 

6. Objednatel je oprávněn pozastavit 10 % z celkové ceny Díla do odstranění vad či 
nedodělků. Uvolnění této částky provede objednatel do 14 dnů ode dne, kdy oprávněný 
zástupce objednatele potvrdí protokol o odstranění vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel bude vyúčtovávat cenu Díla na základě dílčích daňových dokladů – faktur 
vystavovaných vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Součástí 
daňového dokladu – faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek, 
který bude odsouhlasen objednatelem. Za objednatele v této věci jedná TDS (technický 
dozor stavby). Konečný daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po 
řádném předání Díla na základě oboustranně podepsaného protokolu. 

8. V případě, že zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti 
dle odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je 
objednatel oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit 
zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto 
případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 
Nevrátí-li objednatel zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se 
za to, že k faktuře objednatel nemá výhrady. 

9. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

10. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby. 

11. V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení smluvní 
pokuty, zašle tato smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této 
Smlouvy fakturu na částku ve výši smluvní pokuty splňující náležitosti daňového 
dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé smluvní straně. Smluvní 
pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury smluvní straně povinné k její 
úhradě. 

12. V případě, že některé ze smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé 
smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle 
ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, 
jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé smluvní strany, jejíž 
porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení 
řádného vyúčtování druhé smluvní straně. 

13. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

14. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí objednatel 
pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení 
zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně. 

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv 
svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez 
ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této Smlouvy. 

 

5. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. X. odst. 5 se nahrazuje zněním: 

Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného 
nebo jinak chybného pokynu objednatele v případě, že na nesprávnost takového 
pokynu objednatele upozornil v souladu s čl. VI odst. 11. této Smlouvy.  

 

6. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. XII. odst. 2 se nahrazuje zněním: 

V případě, že zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení Díla stanovený v čl. IV. odst. 
2, věta druhá, v této Smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení 
termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno objednatelem 



7. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. XV. odst. 5 písm. d) se nahrazuje zněním: 

poruší-li zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 10 této Smlouvy, přičemž toto 
porušení bude trvat déle, než 10 dnů. 

 

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 25. 4. 2022 

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. 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne 

Objednatel:      Zhotovitel:  

        

 

          

………………………………………. ………………………………………. 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                Ing. Jaroslav Štráchal 
                primátor                                                                           jednatel  
Statutárního města Ústí nad Labem INSKY, spol. s r.o. 
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřena formou smlouvy veřejnoprávní v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu/jméno a příjmení)
se sídlem/trvalé bydliště ……………
IČ/datum narození ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci akce/činnosti/projektu

„…………………………………………………..“

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení ……….. města Ústí nad Labem ze dne ……. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši …………….,- Kč, slovy: ……………… korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do 15
pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Varianta A: U této akce/činnosti/projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Varianta B: Akce/činnost/projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o
fungování EU. Podpora na základě této smlouvy je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise

SPORT_2022_vzorová_smlouva.pdf k usnesení č. 2637/110R/22
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ES č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis (Úřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013).

Varianta C: Akce/činnost/projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.
Poskytnutá podpora je slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů na ………. spojených s akcí/činností/projektem:
„……………………………………………………………………….“

(dále jen „akce/činnost/projekt“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude „akci/činnost/projekt“ realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti
SPORTU v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen
Radou města Ústí nad Labem dne 15. 12. 2021 usnesením č. 2379/98R/21.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……., identifikační číslo žádosti …….
(vlastní identifikátor ……….).

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1 této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním
roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání dotace musí být s
uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2022. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s
podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět do roku
následujícího. „Akce/činnost/projekt“ musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita
na náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle ustanovení
10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých ustanovení této smlouvy.

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady
vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou
§ 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost (na dokladech musí být jednoznačně
uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících
s „akcí/činností/projektem“ dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či
zakázce tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na
„akci/činnost/projekt“ dle čl. II. odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví,
budou postupovat analogicky.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č. …..“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č. …… ve výši
……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto označení zejména na
originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech,
smlouvách a dohodách o PP či PČ (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba).

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy finanční vypořádání dotace na
formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ (dále jen
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných
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nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů
prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu.

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů
dotace v oblasti sportu 2022“ a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro rok 2022 (je možné podat pouze
jednu žádost při změně rozpočtu „akce/činnosti/projektu“ a to minimálně 15 dní před termínem vypořádání dotace
uvedeným v čl. III. odst. 9).

9. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace nejpozději do ……….
K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2022“ se dle
Programu v čitelné podobě dokládá:
§ rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace)
§ úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii
§ doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
§ výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně
§ propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na svých

webových stránkách
§ dokumenty dle čl. IV. odst. 2 a 4 této smlouvy
§ další povinné přílohy dle Programu.

10. Varianta A: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu,
na jehož realizaci je dotace poskytnuta.
Varianta B: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí až 100% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na
jehož realizaci je dotace poskytnuta. (týká se pouze dotační kategorie „Podpora sportovních aktivit
handicapovaných sportovců“ kdy příjemcem dotace je fyzická osoba nepodnikající a příjemce dotace je sám
handicapovaný sportovec, případně jeho/její statutární zástupce).

11. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta,
a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své „akci/činnosti/projektu“ i jiný účet, než
je uveden v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl uveden
v žádosti o dotaci a této smlouvě.

12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu
uvedeném v článku III. odst. 10 této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím
tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení finančního
vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního vypořádání dotace
lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky
výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

13. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání
zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo
události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným
subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

14. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a že
bude „akce/činnosti/projekt“ realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnuté dotace.

15. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace „akce/činnosti/projektu“ archivovat následující
podkladové materiály:
a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání

dotace
d) finanční vypořádání dotace.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím
dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je možné
vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace. Odvod se neukládá
v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).
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IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace „akce/činnosti/projektu“ prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat
statutární město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje zaslat odkaz na „akci/činnost/projekt“ v elektronické podobě na pověřeného pracovníka
Odboru školství, kultury a sportu uvedeného v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba, pokud tak již neučinil
v předchozích letech.

3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na
všech propagačních materiálech, vztahujících se k akci/projektu v rámci činnosti a činnosti samotné. Žadatel ručí za
správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových stránkách města Ústí nad
Labem www.usti-nad-labem.cz .

Do smlouvy bude vybrána dle schválené dotační kategorie jedna z uvedených možností:

4. Sportovní akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto tři uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města tak

bude umístěno mezi těmito partnery
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených:
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u

příležitosti pořádání akce;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem akce) nebo

na tiskových konferencích;
- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání

akce.

4. Mimořádné sportovní výkony
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

4. Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

5. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani před
termínem konání akce/projektu v rámci činnosti avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována
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(např. v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů
prezentace.

6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2 a 4 tohoto článku takto:
- vytištěný e-mail o zaslání odkazu dle odst. 2 tohoto článku
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii)
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce v rámci činnosti (propagační banner, videoprojekce

atp.)
- fotografie z místa konání akce v rámci činnosti
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce v rámci činnosti a samotná činnost subjektu inzerována – příp. kopii této inzerce
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého
jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací
brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury a sportu před konáním
akce/projektu v rámci činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce/projektu v rámci
činnosti povinen neprodleně vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a
zákonem č. 250/2000 Sb., kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku. Zejména předložit
kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní evidence a využití prostředků
v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2 a 3 bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm
postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1
písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako
dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za neoprávněné použití
peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním

předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet
příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se
považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.
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3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka odpovídající
neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vyúčtování dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny administrativní

chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo z poskytnuté dotace,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro potřeby této smlouvy považují chyby
v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány
chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.

b) V případě porušení čl. III. odst. 9. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč. povinných
příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně

ve lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru.

c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně sledování
čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše 10% z celkové
částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce/projektu v rámci
činnosti či činnosti samotné, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1%
z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně
však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou uvedeny ve
formuláři „finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3. písm.
a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich podstata
umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem
následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do 15
pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení rozpočtové
kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních dnů od
písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden v záhlaví této smlouvy pod
variabilním symbolem 12301.
O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k
porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné výši
z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na účet
příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na
účet poskytovatele.
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8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace, poskytnuté
na „akci/činnost/projekt“ dle čl. II. odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory
města v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu na
zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta činí 14
dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání.

3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení podmínek

čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu,
b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy,
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy,
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude „akci/činnost/projekt“ realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana se
zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. Dnem doručením
tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Varianta A: Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu „akce/činnosti/projektu“
a výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech – platí pro
právnické osoby a osoby fyzické podnikající.
Varianta B: Příjemce souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, roku narození, názvu obce, kde má příjemce trvalý
pobyt, výše, účel a podmínky poskytnuté dotace - platí pro fyzické osoby nepodnikající.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro účely dotačního
řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k projednávání Radou města Ústí
nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele dotace, a
to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a
dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje
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příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný
údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu,
a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Varianta A: Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Varianta B: Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v Registru smluv.
Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně, je
smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany přítomny a
podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé
smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v Programu,
se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel
„akce/činnosti/projektu“ a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně
číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.
Ostatní změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu
apod.) mohou být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno vyhotovení obdrží
poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název / jméno
a příjmení, adresu (sídlo), IČ a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci jejich
obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci „akce/činnosti/projektu“
dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. V. a
v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. IX. a Závěrečná
ustanovení uvedená v čl. XI.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným
rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím zřizovaných
městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční řízení. Vůči
žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí
(EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU),
jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede
uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v Registru smluv.
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10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a
vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne ………………………… V Ústí nad Labem, dne …………………………

………...................................................…..........                                       …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                              příjemce

jméno a příjmení jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                                     osoby oprávněné jednat za příjemce
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DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE

MATTONI ½ MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2021 - 2025

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem
IČO: 000 81 531

kontaktní osoba města – PR města, organizační a technické zajištění:

kontaktní osoba města – smlouva, fakturace: 

(dále jen „město“)

a

2. Tempo Team Prague, s.r.o.
se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
zastoupená Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50213

kontaktní osoba Tempo Team -

(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako
„smluvní strana“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 občanského
zákoníku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½

Maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025 (dále jen „Dodatek“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2020 Smlouvu o spolupořadatelství při zajištění
organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2021 – 2025, jejímž předmětem je zajištění
závazků obou smluvních stran při zajištění organizace ½ maratonského běhu konaného v
katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem, a to v období let 2021 – 2025 (dále jen
„Smlouva“).

2. Na základě čl. III odst. 11 uzavřené Smlouvy a po dohodě smluvních stran smluvní strany
uzavírají tento Dodatek k této smlouvě v následujícím znění.

2022_Mattoni_dodatek_1_anonym.pdf k usnesení č. 2638/110R/22
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II.
Předmět dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. I. odst. 3 nově zní:
V roce 2022 nese tento 1/2 maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2022“, (dále
jen „Maraton“) a v jeho rámci pak bude město pro rok 2022 patronem a spolupořadatelem ½
Maratonu, 2 a 4 členného Štafetového běhu, Rodinného běhu a handbikového závodu (dále
vše též jen jako „běžecké akce“).

2. Smlouva se dle čl. III. odst. 11 tímto Dodatkem mění tak, že se pro rok 2022 smluvená částka
stanovuje tímto Dodatkem ve výši 600.000,- Kč (včetně DPH).

3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že čl. VI. odst. 8 nově zní:
Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé úkony v rámci organizace Maratonu, které pro ně
vyplývají z této smlouvy, budou provádět a spolupráci a koordinaci smluvních stran dle této
smlouvy budou zajišťovat tyto osoby:

Společnost Tempo Team:

Statutární město Ústí nad Labem:
PR města, organizační a technické
zajištění: Pro smlouvu a fakturaci:

4. Příloha č. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 ve znění, které tvoří Přílohu č.
1 tohoto Dodatku.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom
vyhotovení.

2. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž
účinnost tento dodatek nabude uveřejněním v registru smluv.
Pro účinky podepisování tohoto Dodatku platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li
strany přítomny současně, je Dodatek uzavřen okamžikem připojení podpisu přítomných
smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany přítomny a podepisování se děje distančně, je
Dodatek uzavřen okamžikem, kdy návrh Dodatku opatřený podpisem druhé smluvní strany,
dojde zpět navrhovateli Dodatku.

3. Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Mapa trasy ½ Maraton Ústí nad Labem a běžeckých
akcí.

4. Ujednání a závazky stanovené ve smlouvě, které jsou nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají
beze změn.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, bude splněna ze strany statutárního města Ústí nad Labem.

6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. …., dne
……...

V Ústí nad Labem dne ………………. V Praze dne ………………….

za statutární město Ústí nad Labem za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................ .........................................................
PhDr. Ing. Petr Nedvědický Dr. Carlo Capalbo
primátor statutárního města jednatel společnosti

Ústí nad Labem Tempo Team Prague, s. r.o.

Příloha č. 1
Mapy tras Mattoni ½ Maratonu a běžeckých akcí 2022


