
U s n e s e n í

z 114. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 6. 6. 2022

Usnesení č. 2711/114R/22 - 2758/114R/22

2711/114R/22
Návrh zadání Územního plánu Ústí nad Labem

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

informace o pořizování nového územního plánu včetně následných legislativních postupů

B) ukládá
Ing. Evě Fialové, určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci

a) předložit Návrh zadání územního plánu Ústí nad Labem zastupitelstvu města ke 
schválení

T: 20. 6. 2022

2712/114R/22
Smlouvy o výkonu funkce - Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
1. uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva takto:
a) Bc. Martin Prachař,
b) Petr Křivan,
c) Ing. Jiří Valenta,
d) Ing. Igor Babík,
e) Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA,

2. Uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady takto:
a) Bohuslav Bašus,
b) František Dvořák,
c) Mgr. Jan Tvrdík,
d) JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.,
e) Pavel Vodseďálek
f) Martin Konečný

2713/114R/22
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - účetní závěrka 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 23



 schvaluje

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a 
v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov společnosti Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s.

1. účetní závěrku společnosti za rok 2021 v předloženém znění
2. zisk za rok 2021 v celkové výši 1.383.157,55 Kč vyrovnat následujícím způsobem:
• část zisku ve výši 20 % tj. 276 631,51 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 427 
01 – sociální fond
• část zisku ve výši 5 % tj. 69 157,88 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 421 01 
– rezervní fond
• část zisku ve výši 1 037 368,16 Kč zaúčtovat v účetním období r. 2022 na účet 429 01 – 
neuhrazená ztráta minulých let
• jiný výsledek hospodaření minulých let - ztrátu ve výši 3 475 898 Kč zaúčtovat v účetním 
období r. 2022 na účet 429 01 – neuhrazená ztráta minulých let

2714/114R/22
Počet členů zastupitelstva ve volebním období 2022 - 2026

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

se stanovením počtu členů Zastupitelstva města Ústí nad Labem na období 2022 - 2026 v 
počtu 37

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

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

T: 20. 6. 2022

2715/114R/22
Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru dopravy a majetku – zapojení 
příspěvku ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 6 197,30 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6 197,30 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 6 197,30 tis. Kč v 
položce Údržba a opravy místních komunikací

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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T: 20. 6. 2022

2716/114R/22
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů
právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2021 ve výši 125 
384,99 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 125 384,99 tis. Kč v položce Příjem z 
daně z příjmů právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 125 384,99 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

T: 20. 6. 2022

2717/114R/22
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 14,94 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 14,94 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 14,94 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

2718/114R/22
Žádosti městských obvodů o neinvestiční dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. žádost městského obvodu Severní Terasa o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu 
mezd veřejně prospěšných pracovníků vč. odvodů ve výši 600 tis. Kč dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

2. žádost městského obvodu Střekov o poskytnutí neinvestiční dotace na pokrytí výdajů 
souvisejícími s veřejně prospěšnými pracovníky ve výši 2 685,50 tis. Kč dle přílohy č. 2 
důvodové zprávy
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2719/114R/22
Uhrazení zálohy na provedení exekuce 

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

žádost o vyjádření soudního exekutora Mgr. Zdeňka Pánka k zaplacení zálohy na náklady 
exekuce vedené pod č.j. 112 EX 1903/11 k provedení exekuce provedením prací a výkonů 
(odstranění stavby) ve výši uvedené v předloženém rozpočtu, tj. ve výši 506.367,68 Kč

B) souhlasí

s úhradou zálohy na náklady exekuce vedené pod č.j. 112 EX 1903/11 k provedení exekuce 
provedením prací a výkonů (odstranění stavby) ve výši 506.367,68 Kč dle bodu A) tohoto 
usnesení

C) schvaluje

rozpočtové opatření právního odboru a finančního odboru ve výši 506,37 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 506,37 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu PO o částku 506,37 tis. Kč

2720/114R/22
Veřejná zakázka "Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky" - výběr dodavatele

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

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ke Třem křížům – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. Metrostav Infrastructure a.s.
2. STRABAG a.s.
3. EUROVIA CS, a. s.
4. Vodohospodářské stavby, s.r.o.
5. SWIETELSKY stavební s.r.o.
6. Silnice Topolany a.s.
7. ALGON, a. s.
8. Skanska a.s.
9. FRFOL s.r.o.
10. SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Ke Třem křížům – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 
242 04 005, s nabídkovou cenou ve výši 1 330 915,- Kč bez DPH
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C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 242 04 005, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ke Třem křížům – velkoplošná oprava 
vozovky“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2721/114R/22
Veřejná zakázka "WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů" – zrušení a 
znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje

o zrušení veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC modulů“ dle 
ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, 
jelikož po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník 
zadávacího řízení (nebyla doručena žádná nabídka)

B) schvaluje

vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „WC moduly – I. etapa – dodávka WC 
modulů“ s 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

C) 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

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., ředitelka ZOO
b) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru ZOO
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. Michaela Matkovičová, asistentka ředitelky ZOO
b) Libor Ipser, vedoucí úseku údržby ZOO
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
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d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO

2722/114R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – 
dodávka modulových kontejnerů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neexpoziční zázemí pro primáty a 
šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 
výši 2 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. 
etapa – dodávka modulových kontejnerů“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto 
usnesení

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“, 
včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Neexpoziční zázemí pro primáty a šelmy – I. etapa – dodávka modulových kontejnerů“, 
včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Ilona Pšenková, Ph.D, ředitelka ZOO
b) Vlastimil Mařík, vedoucí provozního útvaru ZOO
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. Petra Padalíková, zástupkně ředitelky ZOO
b) Libor Ipser, vedoucí úseku údržby ZOO
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2723/114R/22
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle 
zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1) uzavření Smlouvy o centralizovaném zadání veřejné zakázky na zajištění nákupu a 
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distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zák. č. 
449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 
492-2022-16233, a to dle přílohy důvodové zprávy

2724/114R/22
Poskytnutí mimořádných dotací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí mimořádných dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) JURTA, o.p.s. (IČ 63778718) na částečnou úhradu nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby podpora samostatného bydlení ve výši 50.000,- Kč
b) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ 26667649) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
poskytováním registrovaných sociálních služeb ve výši 50.000,- Kč
c) Sociální agentura, o.p.s. (IČ 26540495) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „ Pomáháme lidem z dluhové pasti“ ve výši 49.000,- Kč

2725/114R/22
Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO - dotace na výkon sociální práce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, kanceláře tajemníka, odboru hospodářské 
správy a finančního odboru, v celkové výši 8 553,59 tis. Kč - zapojení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté z MPSV takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 553,59 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 4 028,74 tis. Kč určené 
na výkon sociální práce takto:
MO město 1 055,21 tis. Kč
MO Severní Terasa 1 157,18 tis. Kč
MO Neštěmice 857,57 tis. Kč
MO Střekov 958,78 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 758,22 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 932,28 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 215,00 tis. Kč
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 619,35 tis. Kč v položce 
Oblast sociální práce

2726/114R/22
Jmenování Městské rady seniorů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 stanovuje

A) s t a n o v u j e
1. funkční období Městské rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 
od 1.6.2022 do 1.6.2023
B) j m e n u j e
1. předsedkyni Městské rady seniorů: PaedDr. Čelišovou Květoslavu
2. členy Rady seniorů:
Milenu Černou
Libuši Husákovou
Ing. Karlu Audiovou
Jiřího Dospěla
Evu Živnůstkovou
Ing.Milana Honse
Alenu Pechovou
Ing. Vlastu Mrázkovou

3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou,OSS, MmÚ

2727/114R/22
Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 s firmou PB-CENTRUM spol. s 
r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

Uzavření Dodatku č.6 k Nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 (nájem nebytových prostorů v 
objektu fy PB-Centrum spol. s r.o.) pro potřeby odboru sociálních služeb a odboru 
sociálních věcí), který je přílohou tohoto usnesení

Přílohy:
č.1 Dodatek č.6 Nájemní smlouvy
č.2 Předpis plateb smluvního nájemného a paušálů na rok 2022
č.3 Rozpis jednotlivých složek paušálů na rok 2022

2728/114R/22
Úprava usnesení RM č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

usnesení Rady města č. 2659/112R/22 ze dne 9. 5. 2022 v bodě A)5. takto:
a) text „za jednorázovou úhradu 20.000,-Kč“ se nahrazuje textem „za jednorázovou úhradu 
10.000,- Kč“
b) ostatní text zůstává nezměněn

2729/114R/22
Rozpočtové opatření ODM - "Větruše - rekonstrukce podlahy - taneční sál"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 23



1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2.000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku 
2.000,00 tis. Kč - „Investiční rezerva OEM – sk. 03“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03, o 
částku 2.000,00 tis. Kč na akci „Větruše – rekonstrukce podlahy – taneční sál“

2730/114R/22
Rozpočtové opatření ODM – zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na 
Miladu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 470 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 470 tis. Kč v položce 
Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 470 tis. Kč v položce 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

2731/114R/22
Pronájem části pozemku p. č. 230 v k. ú. Habrovice od paní Brožkové

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 230 o výměře 144,6 m2 v k. ú. Habrovice od paní Aleny 
Brožkové, ************************************* za částku 500,- Kč/rok

2732/114R/22
Zmocnění pro energetika města

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Romana Váchala, energetika města zařazeného na oddělení evidence majetku 
odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, k uzavírání a podepisování 
smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a smluv o odběru elektrické 
energie, podnikatelský maloodběr a velkoodběr, na dodávku a odběr tepla a vody, na 
dodávku zemního plynu pro kategorii Domácnost a Maloodběr a k uzavírání a 
podepisování smluv a souvisejících dokladů v rámci zřizování a úpravy přípojných míst za 
statutární město Ústí nad Labem

2733/114R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní 
středisko města Ústí nad Labem p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic ve výši 250 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 250 tis. Kč, v položce Oblast kultury
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu 
středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 250 tis. Kč na realizaci akce „XXVI. 
Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2022“

B) ukládá
1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1. tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2734/114R/22
Rozpočtové opatření OŠKS a FO – dotace pro městský obvod MO Severní Terasa na 
sportovní akci „Barvám neutečeš“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a finančního odboru ve výši 140 
tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení kultury a sportu o částku 
140 tis. Kč v položce Oblast sportu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO Severní Terasa ve výši 140 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon 
státní správy a samosprávy na sportovní akci „Barvám neutečeš“

2735/114R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - zvýšené náklady za 
pronájem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu v oblasti 
sportu a s následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) USK PROVOD z.s. (IČ 183 81 375) na "částečnou úhradu zvýšených nákladů na 
pronájem městského stadionu v roce 2022" ve výši 105.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na "částečné pokrytí nákladů AC Ústí 
nad Labem na Městském stadionu v Ústí nad Labem v roce 2022“ ve výši 120.000,- Kč
c) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o. (IČ 032 61 255) na "zvýšené náklady za využití 
ledové plochy v roce 2022" ve výši 433.332,- Kč

B) ukládá
Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi
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1. předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

T: 20. 6. 2022

2736/114R/22
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ a navýšení kapacity MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy zřizované statutárním městem Ústí 
nad Labem dle § 23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

a) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
d) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
f) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
uvedených v bodě A)

C) souhlasí

1. s navýšením kapacity Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace ze 108 na 112 dětí, a to s účinností od 1. 9. 2022

2. s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, 
Kamenná 1430/1, příspěvková organizace ze 120 na 124 porcí, a to s účinností od 1. 9. 
2022

3. s navýšením kapacity Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková 
organizace ze 49 na 52 dětí, a to s účinností od 1. 9. 2022

2737/114R/22
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. otevření přípravné třídy základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
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Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve školním roce 2022/2023 na:

a) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace – 1 třída

2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2022/2023 – nejvyšší počet 
žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravné třídy na základní škole uvedené v bodě A) 1
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A) 2

2738/114R/22
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny 
ve školním roce 2022/2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení ředitelského volna na základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2022/2023 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

2. přerušení provozu školních družin základních škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2022/2023 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
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e) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
h) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
i) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
j) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
k) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
l) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
s) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na základních školách ve školním roce 
2022/2023 uvedených v bodě A)1

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol ve školním 
roce 2022/2023 uvedených v bodě A)2

2739/114R/22
Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024“ v předloženém znění

2. „Výzvu k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2023-2024“ v rámci 
„Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2023-2024“ v předloženém znění

2740/114R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 
2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zvýšením poskytnuté dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu 
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pro Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) o částku 130.000,- Kč na celkovou výši 
dotace 250.000,- Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejímž účelem 
je částečná úhrada nákladů na akci "Ústecké nebe plné letadel 2022"
2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu pro Czech 
boxing management s.r.o. (IČ 118 47 409) na akci "TOHLE JE BOX - mezinárodní 
galavečer boxu" ve výši 150.000,- Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace

B) ukládá
PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi statutárního města

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 20. 6. 2022

2741/114R/22
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní otvorů 
na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k podlimitní veřejné zakázce „Výměna výplní 
otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p.o.“

2742/114R/22
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027

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

1. aktuální informace o přípravě stav přípravě a implementaci nástroje ITI pro programové 
období 2021-2027
2. Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje podle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů k návrhu koncepce 
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027
3. Prohlášení dle § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů objasňující zapracování připomínek a podmínek vzešlých ze 
Stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje dle bodu A) 2.

B) souhlasí

1. s Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027
2. s vytvořením Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové 
období 2021-2027 ve složení:
a) 2 zástupci statutárního města Ústí nad Labem
b) 1 zástupce statutárního města Děčín
c) 1 zástupce statutárního města Chomutov
d) 1 zástupce statutárního města Most
e) 1 zástupce statutárního města Teplice
f) 1 zástupce města Bílina
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g) 1 zástupce Krajské sítě místních akčních skupin Ústeckého kraje
h) 1 zástupce Ústeckého kraje
i) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje
j) 1 zástupce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
k) 1 zástupce Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem
l) 1 zástupce Unipetrol výzkumně vzdělávací centra (UniCRE)
m) 1 zástupce Agentury/Odboru pro sociální začleňování
n) 1 zástupce Úřadu práce ČR
o) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje (ANNOÚK)
p) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova
q) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje
3. s pověřením
a) Rady města Ústí nad Labem ke schvalování:
i. Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace vč. 
aktualizací
ii. Operačního manuálu ITI vč. aktualizací
b) 2. Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 
2021-2027 ke schvalování
i. výzev na zařazení projektů do programových rámců vč. jejich případných změn
ii. hodnotících kritérií pro výzvy na zařazení projektů do programových rámců
iii. harmonogramu výzev na zařazení projektů do programových rámců vč. aktualizací
iv. dílčích evaluačních zpráv a zpráv o realizaci Integrované strategie 
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027
v. pracovních skupin a jejich členů
vi. Statutu a jednacího řád pracovních skupin vč. aktualizací
c) vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic, MmÚ, k 
provádění
 i. veškerých administrativních úkonů zejména v monitorovacím systému spojené s řízením 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027

C) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

1. předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání Integrovanou strategii 
Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027, složení Řídicího 
výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a 
nastavení kompetencí při implementaci ITI Ústecko-chomutovské aglomerace v 
programovém období 2021-2027 dle bodu B) tohoto usnesení

T: 30. 6. 2022

2743/114R/22
Projekt „Čelakovského – smíšený dům“ – Dodatek č. 1 k Zástavní smlouvě k 
nemovitostem registrační č. 1128120043 – Z

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

1. informace Dodatku č. 1 k Zástavní smlouvě k nemovitostem registrační č. 1128120043 - 
Z, který je přílohou důvodové zprávy
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B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 k Zástavní smlouvě k nemovitostem 
registrační č. 1128120043 - Z

C) ukládá
Mgr. Tomáši Vlachovi

1. předložit ke schválení na nejbližším jednání Zastupitelstva města uzavření Dodatku č. 1 
dle bodu A) tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

2744/114R/22
Projekt 5G pro 5 měst : souhlas s podáním žádosti o dotaci „5G pro 5 měst“ ve 
spolupráci s Metropolnet a.s.

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

informace o výzvě č. 31_22_012 Národního plánu obnovy pro 5 měst oceněných v soutěži 
„5G pro 5 měst“, komponenta 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní startupy a 
nové technologie, aktivita 1.4.1.6 „Demonstrativní projekty rozvoje aplikací pro města a 
průmyslové oblasti“

B) schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Městský kamerový bezpečností a kontrolní systém - 5G 
Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS“ v rámci výzvy dle bodu A) 
tohoto usnesení

C) ukládá
společnosti Metropolnet, a.s.

podniknout technické, technologické, organizační a projektové kroky včetně zpracování 
dotačních podkladů nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

T: 19. 6. 2022

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

podat návrh na předfinancování projektu do rozpočtu města pro rok 2023

T: 31. 10. 2022

Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu FO

zajistit finanční prostředky na předfinancování projektu v rozpočtu města pro rok 2022

T: 31. 8. 2022

2745/114R/22
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s finančním vypořádáním účelově poskytnutých příspěvků uvedených v Příloze č. 1 
usnesení, které byly příspěvkovými organizacemi vyúčtovány k 31. 12. 2021 s tím, že 
organizacemi nevyužité poskytnuté příspěvky, v celkové výši 11 195,39 tis. Kč, budou 
vráceny do rozpočtu zřizovatele
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B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 531,89 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 531,89 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad SR Základní škole Ústí 
nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve výši 5,90 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizaci ve výši 461,65 tis. Kč na akci „ZŠ Rabasova – spoluúčast 
zřizovatele na projektu IROP“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická, 
příspěvkové organizaci ve výši 64,34 tis. Kč na akci „ZŠ Stříbrnická – spoluúčast 
zřizovatele na projektu IROP“
2. změnu termínu použití finančních prostředků, poskytnutých formou účelových příspěvků 
z rozpočtu zřizovatele příspěvkové organizaci MŠ U plavecké haly, na krytí provozních a 
investičních nákladů spojených s rekonstrukcí objektu MŠ, z 31. 12. 2021 na nový termín 
31. 12. 2022

C) ukládá
1. Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 
3084/8 příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

2. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

3. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

4. Mgr. Michalu Ševcovicovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

5. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
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Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

6. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

7. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

8. Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

9. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

10. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

11. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 20. 6. 2022

2746/114R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 261,58 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací o částku 261,58 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 39,42 tis. Kč na pořízení drobného 
dlouhodobého hmotného majetku
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské škole, Ústí nad 
Labem, Marxova 219/28, příspěvkové organizaci ve výši 63,72 tis. Kč na pokrytí 
provozních nákladů
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole 
Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 85,79 tis. Kč na 
pokrytí provozních nákladů souvisejících s dovybavením nové třídy
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Jeslím města Ústí 
nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 72,65 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 
souvisejících dovybavením třídy v objektu Neštěmice

B) ukládá
1. Bc. Gabriele Šťastné, ředitelce Mateřské školy Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2. Mgr. Jiřině Konířové, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena e) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2747/114R/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 99 121,10 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 99 121,10 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 99 121,10 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2022 – 3. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 11 288,60 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 5 909,70 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 17 916,60 tis. Kč
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DS Dobětice, p. o. 16 182,30 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 14 158,70 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 15 557,60 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 7 080,60 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 11 027,00 tis. Kč

2748/114R/22
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. účetní závěrky za účetní období roku 2021, sestavené k rozvahovému dni
31. 12. 2021, příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu
o schválení účetních závěrek, viz Příloha č. 1 usnesení
2. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2021, včetně 
jejich rozdělení do fondů, dle Přílohy č. 2 usnesení

2749/114R/22
Nadační fond Energie pomáhá - Darovací smlouva

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem: Nadačním fondem Energie pomáhá a 
obdarovaným: statutárním městem Ústí nad Labem, jejímž předmětem je poskytnutí 
finančního daru až do celkové výše 850.409,-Kč (slovy: osm set padesát tisíc čtyři sta devět 
korun českých) za účelem zajištění humanitární podpory a pomoci dětským uprchlíkům z 
válkou postižené Ukrajiny, konkrétně na úhradu nákladů na stravování těchto dětí za 
měsíce březen, duben, květen a červen 2022. Darovací smlouva, včetně příloh č. 1 a 2 k 
této smlouvě, je Přílohou č. 1 tohoto Usnesení

B) zmocňuje

primátora města: PhDr. Ing. Petr Nedvědického, k podpisu Darovací smlouvy schválené 
pod bodem A) 1 tohoto Usnesení

2750/114R/22
Ukončení funkčního období ředitelky ZŠ Anežky České

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

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelky
a) Mgr. Jindry Šteflové, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace

B) rozhoduje

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
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pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvková organizace

2751/114R/22
Změna v projektu "Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

změny v projektu – „Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“ reg. č. 
projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017016 takto:
- posun konce realizace projektu z 30.06.2023 na 31.12.2023
- pro Domov pro seniory Bukov, p.o. (služba DOZP) a Domov pro seniory Severní Terasa, 
p.o. (služba DZR) budou pořízena vozidla na alternativní palivo - elektro s úpravou pro 
převoz osob s omezenou schopností pohybu namísto vozidel na alternativní palivo – CNG s 
úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu

B) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí Odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

podniknout všechny kroky nutné k realizaci změn v projektu vyplývajících z bodu A) 
tohoto usnesení

T: 31. 7. 2022

2752/114R/22
Dohoda o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření dohody o společném postupu při převodu části činnosti příspěvkové organizace 
Městské služby Ústí nad Labem, která je přílohou důvodové zprávy

B) souhlasí

1. s převzetím práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo uzavřené Městskými 
službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací dne 4. 5. 2022 se společností ULIMEX, 
spol. s.r.o., jejímž předmětem je rekonstrukce a oprava osvětlení na Zimním stadionu, 
včetně provedení souvisejících stavebních prací, projekčních a revizních prací, dodávek a 
služeb

C) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 5. 2022, jehož předmětem bude 
převedení práv a povinností dle bodu B) tohoto usnesení na statutární město Ústí nad 
Labem

2753/114R/22
Zvýšení kybernetické bezpečnosti města za pomoci dotační podpory IROP 2021-2027

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

1. Informace o přípravě souboru projektových záměrů pro zvýšení kybernetické 
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bezpečnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho příspěvkových organizací
2. Stav přípravy a rozpracovanosti projektů v rovině technických opatření, přípravy žádosti 
o stanovisko hlavního architekta eGovernmentu a přípravy studie proveditelnosti
3. Aktuální informace konference ISSS pro Podporu eGovernmentu a kybernetické 
bezpečnosti v IROP 2021–2027

B) ukládá
Bc. Davidu Vejsadovi, řediteli společnosti Metropolnet, a.s.

1. V působnosti valné hromady společnosti Metropolnet a.s., připravit a předložit žádost o 
dotaci v programu IROP 2021-2027, Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy, 
Specifický cíl 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné 
organizace a veřejné orgány, Kritérium SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
2. v souladu s ICT strategií města a se systematickým zvyšováním kybernetické 
bezpečnosti statutárního města Ústí nad Labem a jeho zakládaných a zřizovaných 
organizací připravit varianty technických řešení a varianty finančních nákladů

T: 31. 7. 2022

2754/114R/22
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 600 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 600 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené KP nad schválený rozpočet)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 600 tis. Kč

2755/114R/22
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI – převod finančních prostředků pro 
příspěvkovou organizaci Činoherní studio města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic ve výši 6 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 6 
tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Činohernímu studiu města Ústí 
nad Labem, p. o. ve výši 6 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů souvisejících s pořádáním 
divadelního představení v rámci zahájení turistické sezóny
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2756/114R/22
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na 
Varovný informační systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SE2100017 na poskytování servisních služeb na 
Varovný informační systém

2757/114R/22
Poskytnutí peněžitého daru - podpora 55. ročníku Střekovské kamery

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 8 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, paní Mgr. Aleně Krejčové, narozené ******* 1948, trvale bytem 
**************************************** na podporu 55. ročníku Střekovské 
kamery

2758/114R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
odboru Kanceláře primátora paní Nikole Füsselové, narozené ********1990, trvale bytem 
****************************, na podporu při náročné rekonvalescenci po fatálním 
zranění syna po střetu s automobilem

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města

Statutární město Ústí nad Labem
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Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: 

 

PB-CENTRUM spol. s r. o. 

se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 43226477, DIČ: CZ43226477 

Zastoupené Ing. Marcelou Šubertovou, Ing. Josefem Šubertem  

číslo účtu: 3750767001/5500, vedeného u Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem 

na straně jedné jako „Pronajímatel“ 

 

a 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 00081531, DIČ: CZ00081531 

Zastoupené PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem města 

číslo účtu: 1125411/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

na straně druhé jako „Nájemce“ 

 

Pronajímatel a Nájemce každý jednotlivě dále také jen jako „Smluvní strana“ nebo společně 

jako „Smluvní strany“ 

 

 

uzavřely tento 

 

 

Dodatek č. 6  

k nájemní smlouvě ze dne 19.12.2017 

uzavřený dle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2,  Dodatku č.3,  Dodatku č.4 a 

Dodatku č.5 

(dále jen „Dodatek č. 6“) 

 

 

 

I. 

1. Smluvní strany konstatují, že dne 19.12.2017 uzavřely nájemní smlouvu jejímž předmětem 

byl pronájem prostor v budově č.p. 3097/37, nacházející se na pozemku parc. č. 2520/4 

zapsané na LV č. 1418 v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, v obci Ústí nad Labem, přičemž tato smlouva 

byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1, Dodatkem č. 2, Dodatkem č. 3,  

Dodatkem č. 4 a Dodatkem č.5 (dále jen „ Smlouva“).  

 

II. 

Smlouva se tímto dodatkem mění a doplňuje takto: 

 

1. Část „II. Předmět nájmu“ odst. 1 Smlouvy nově zní: 

 

„ 1. Pronajímatel touto Nájemní smlouvou (dále jen „Smlouva“) přenechává za níže 

Dodatek č. 6  Nájemní smlouvy.docx k usnesení č. 2727/114R/22
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uvedených podmínek Nájemci do užívání prostory nacházející se: 

 

- v 7. NP Budovy, a to konkrétně kancelářské prostory č. 600, 601, 602, 607, 609, 610, 

611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619A a ostatní prostory č. 608, 619, 619B, 619C, 

620, 621, 625, 626, 627, 628, 629 a 645 o celkové výměře 367,8m2,  

- v 6. NP Budovy, a to konkrétně kancelářské prostory č. 500, 501, 502, 503, 504, 505, 

506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 

527, 528  a ostatní prostory č. 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 513, 514, 

515 a 540 o celkové výměře 691,5, m2,  

- v 5. NP Budovy, a to konkrétně kancelářské prostory č. 414, 415, 416, 417, 418, 419, 

420, 421, 422, 423, 424, 425 a ostatní prostory č. 428, 429, 430, 432, 433 

o celkové výměře 250,7 m2,  

- ve 3. NP Budovy, a to konkrétně kancelářské prostory č. 205 a ostatní prostory č. 206 

o celkové výměře 50 m2, 

- ve 2. NP Budovy, a to konkrétně kancelářské prostory č. 132, 133, 134, 135, 136, 113, 

115 o celkové výměře 144 m2, 

- v 1. PP Budovy, a to konkrétně prostory archivu č. 10, 11 o celkové výměře 71,6 

 

(dále jen „Prostory“) a Nájemce Prostory do nájmu přijímá a zavazuje se Pronajímateli za 

užívání Prostorů hradit níže sjednané nájemné.“ 

 

 

2. Část „V. Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním Prostor“ odst.1. Smlouvy nově zní: 

 

„ 1. Nájemné za užívání Prostor dle čl. II. odst. 1 bylo od června 2022 sjednáno dohodou 

smluvních stran a činí 263.467,20 Kč (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta šedesát sedm 

korun českých dvacet haléřů) měsíčně (dále jen „nájemné“). Nájemné je osvobozeno do DPH“. 

 

3. Část „V. Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním Prostor“ odst.2. Smlouvy nově zní: 

 

„ 2. Kromě nájemného podle odstavce 1 tohoto článku této Smlouvy se Nájemce zavazuje hradit 

paušály za služby  spojené s užíváním Prostorů od měsíce června 2022 paušály za služby 

spojené s užíváním Prostorů, jak jsou uvedeny v čl. II. odst. 4 této Smlouvy, ve výši 161.439,04 

Kč bez DPH (slovy: jedno sto šedesát jedna tisíc čtyři sta třicet devět korun českých) měsíčně. 

Rozpis jednotlivých složek paušálů pro rok 2021 s uvedením příslušné sazby DPH je uveden v 

příloze č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 6“. 

 

 

4. Část „V. Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním Prostor“ odst.4. Smlouvy nově zní: 

 

„4. Paušály za úhrady energií a služeb je Pronajímatel oprávněn upravit vždy, změní-li tyto 

ceny oficiálním vyhlášením jejich regionální distributoři, kteří příslušné energie a služby 

smluvně dodávají Pronajímateli a dojde-li ke zvýšení minimální mzdy, maximálně však v míře 

odpovídající změně ceny energií a služeb a nárůstu minimální mzdy. Řádně doložené změny 

paušálů za úhrady energií a služeb budou zapracovány  do smlouvy pouze formou Předpisu 

plateb nájemného a paušálů za ceny služeb, podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 
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2. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 6 může být použit a využit pro účely 

naplnění znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, i pro účely naplnění znění zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

3.  Tento Dodatek č. 6 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti zveřejněním v Registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. Zveřejnění tohoto Dodatku č. 3 zajistí 

Nájemce.  

4. Uzavření Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem dne    .   .2022, 

usnesením číslo xxxx 

5. Dodatek č. 6 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží Nájemce,  

1 vyhotovení obdrží Pronajímatel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetly a jeho text odpovídá jejich pravé, 

vážné a svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

 

Nedílnou součástí Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Předpis plateb nájemného a paušálů za ceny služeb na rok 2022 

Příloha č. 2 – Rozpis jednotlivých složek paušálů na rok 2022 

 

 

 

 

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

     

 

 

 

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

PB-CENTRUM spol. s r. o.                                                   Statutární město Ústí nad Labem 

Ing. Marcela Šubertová         PhDr. Ing. Petr Nedvědický  

    primátor města 

 

 

                  



Předpis plateb smluvního nájemného a paušálů.pdf k usnesení č. 2727/114R/22











Rozpis jednotlivých složek paušálů - Magistrát města Ústí nad Labem 2022 od června

navýšení 2022 navýšení 2022

paušál za dodávku 

elektřiny 598,50 Kč 14% paušál za dodávku elektřiny 516,42 Kč 14%
Paušál za stavebně-

technickou údržbu 195,00 Kč

Paušál za stavebně-technickou 

údržbu 185,00 Kč

Paušál za úklid a likvidaci 

odpadu 289,73 Kč 8%

Paušál za úklid a likvidaci 

odpadu 289,73 Kč 8%

Paušál za personální a el. 

Ostrahu 10,00 Kč

Paušál za personální a el. 

Ostrahu 10,00 Kč

celkem s 21% 1 093,23 Kč celkem s 21% 1 001,15 Kč

Paušál za teplo a přípravu 

TUV 365,74 Kč 12% Paušál za teplo a přípravu TUV 365,74 Kč 12%

Paušál za vodu, stočné a 

srážkovou vodu 27,90 Kč 7,30%

Paušál za vodu, stočné a 

srážkovou vodu 27,90 Kč 7,30%

celkem s 10% + 15% 393,64 Kč celkem s 10% + 15% 393,64 Kč

Celkem 1 486,87 Kč Celkem 1 394,79 Kč

ceny jsou uvedeny v Kč/rok/m2 

Klimatizovaná plocha Neklimatizovaná plocha

Rozpis jedotlivých složek paušálů na rok 2022.xlsx k usnesení č. 2727/114R/22



navýšení 2022 navýšení 2022

paušál za dodávku 

elektřiny 516,42 Kč 14% paušál za dodávku elektřiny 370,74 Kč 14%

Paušál za stavebně-

technickou údržbu 60,00 Kč

Paušál za stavebně-technickou 

údržbu 60,00 Kč

Paušál za úklid a likvidaci 

odpadu 289,73 Kč 8%

Paušál za úklid a likvidaci 

odpadu 289,73 Kč 8%

Paušál za personální a el. 

Ostrahu 8,50 Kč

Paušál za personální a el. 

Ostrahu 6,30 Kč

celkem s 21% 874,65 Kč celkem s 21% 726,77 Kč

Paušál za teplo a přípravu 

TUV 0,00 Kč Paušál za teplo a přípravu TUV

Paušál za vodu, stočné a 

srážkovou vodu 0,00 Kč

Paušál za vodu, stočné a 

srážkovou vodu

celkem s 10% + 15% 0,00 Kč celkem s 10% + 15% 0,00 Kč

Celkem 874,65 Kč Celkem 726,77 Kč

Ostatní plochy Ostatní plochy extra (sklady, archivy)



6. patro m2 paušál roční platba

klimatizované p. 60,4 1 486,87 Kč 89 806,95 Kč

neklimatizované p. 276,6 1 394,79 Kč 385 798,91 Kč

ostatní p. 26 874,65 Kč 22 740,90 Kč

ostatní p. extra 4,8 726,77 Kč 3 488,50 Kč

5. patro m2 roční platba

klimatizované p. 200,5 1 486,87 Kč 298 117,44 Kč

neklimatizované p. 231,4 1 394,79 Kč 322 754,41 Kč

ostatní p. 219,9 874,65 Kč 192 335,54 Kč

ostatní p. extra 39,7 726,77 Kč 28 852,77 Kč

4. patro m2 roční platba

klimatizované p. 94,7 1 486,87 Kč 140 806,59 Kč

neklimatizované p. 74,5 1 394,79 Kč 103 911,86 Kč

ostatní p. 0 874,65 Kč 0,00 Kč

ostatní p. extra 81,5 726,77 Kč 59 231,76 Kč

Suterén m2 roční platba

ostatní p. extra 71,6 726,77 Kč 52 036,73 Kč

1. patro m2 paušál roční platba

klimatizované p. 18,1 1 486,87 Kč 26 912,35 Kč

neklimatizované p. 125,9 1 394,79 Kč 175 604,06 Kč

2. patro m2 paušál roční platba

neklimatizované p. 25,0 1 394,79 Kč 34 869,75 Kč

Celkem 1 937 268,49 Kč roční platba 1 916 625,60

161 439,04 Kč měsíční platba 159 718,80



Výpočet ceny za nájem a služby 2021 - pracovní verze 

vysvětlivky:

KP klimatizovaná kancelářská plocha 

NKP neklimatozivaná kancelářská plocha 

OP ostatní plocha 

OPE ostatní plocha extra

Cena služeb s 10% a 21% po slevě rok 2021

6P. 10% 21% CELKEM 21% celkem

60,4 1 774,50 7 103,72 8 878,22 4 972,13 80959,556

287,6 8 449,45 30 972,96 39 422,41 21 709,97 361 912,96

26 0,00 2 800,06 2 800,06 1 688,57 20262,84

4,8 0,00 402,63 402,63 259,74 3116,88

5P.

200,5 5 890,52 23 581,06 23 581,06 16 505,16 268748,2

231,4 6 798,34 24 920,53 24 920,53 17 467,61 291191,45

219,9 0,00 23 682,04 23 682,04 14 281,41 171376,87

39,7 0,00 3 330,12 3 330,12 2 148,27 25779,195

4P.

94,7 2 782,21 11 137,79 11 137,79 7 795,70 126934,93

74,5 2 188,75 8 023,25 8 023,25 5 623,76 93750,055

81,5 0,00 8 777,11 8 777,11 4 410,17 52922,025

SUT.

71,6 0,00 6 005,96 6 005,96 3 874,46 46493,46

27 883,77 150 737,21 100 737 1543448,4

Cena služeb celkem

10% 27 883,77

21% 150 737,21

celkem 178 620,98



Porovnání cen  2020/2021 

2020 2021

nájem 193 981,00 234 981,00

pau. 10% 26 653,87 27 883,77

pau. 21% 149 895,50 100 737

CELKEM 370 530,37 363 601,98

v přesunu částky 50000 byl použit částečně  paušál za technickou a stavební údržbu a paušál za ostrahu

paušál 21% DPH před slevou 

Elektrina údržba úklid ostraha celkem 

KP klimatizovaná kancelářská plocha 525 387 257,84 241,5 1411,335

NKP neklimatozivaná kancelářská plocha 453 340 257,84 241,5 1292,335

OP ostatní plocha 453 340 257,84 241,5 1292,335

OPE ostatní plocha extra325,21 302,14 257,84 121,4 1006,585

veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 

paušál 21% DPH po slevě 50.000,-

Elektrina údržba úklid ostraha celkem 

KP klimatizovaná kancelářská plocha 525 195 257,84 10 987,84

NKP neklimatozivaná kancelářská plocha 453 185 257,84 10 905,84

OP ostatní plocha 453 60 257,84 8,5 779,34

OPE ostatní plocha extra325,21 60 257,84 6,3 649,35





v Kč

Příspěvková organizace Popis akce ÚZ
Částka 

k vypořádání

Čerpáno

k 31.12.2021

Vráceno do 

31.12.2021

Vratka na b.ú. 

zřizovatele

Základní škola Hluboká Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 142 000,00 142 000,00 0,00 0,00

Základní škola Palachova Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 76 000,00 76 000,00 0,00 0,00

Základní škola E. Krásnohorské Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00

Základní škola E. Krásnohorské
IROP - úhrada uznatelných předpokládaných nákladů

projektu "Modernizace učeben fyziky a chemie"
IZ1/000948 12 682 500,00 2 682 500,00

0,00
10 000 000,00

Základní škola Školní náměstí Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 94 000,00 94 000,00 0,00 0,00

Základní škola Školní náměstí Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách  _01_9483 724 000,00 700 802,00 0,00 23 198,00

Základní škola a ZUŠ Husova Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

Základní škola a Základní umělecká škola Husova Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách  _01_9483 1 100 000,00 1 070 570,72 0,00 29 429,28

Základní škola Karla IV. Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00

Základní škola a Mateřská škola SNP Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 138 000,00 138 000,00 0,00 0,00

Základní škola Vojnovičova Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00

Fakultní základní škola Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 96 000,00 96 000,00 0,00 0,00

Základní škola Mírová Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00

Základní škola Stříbrnická Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

Základní škola Stříbrnická
IROP -  úhrada uznatelných předpokládaných nákladů

projektu "Rekonstrukce odborných učeben"  
_01_9913 193 128,73 113 440,63

0,00
79 688,10

Základní škola a Mateřská škola Nová Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00

Základní škola a Mateřská škola Nová Pořízení velkokapacitní myčky IZ1/001206 150 000,00 149 633,00 0,00 367,00

Základní škola Vinařská Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 66 000,00 66 000,00 0,00 0,00

Základní škola Vinařská

IROP - úhrada uznatelných předpokládaných nákladů

projektu "Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a 

biologie"

_01_9914 27 018,00 27 018,00

0,00

0,00

Základní škola Vinařská

IROP - úhrada uznatelných předpokládaných nákladů

projektu Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy-obor fyzika, chemie a 

biologie"

IZ1/001125 355 584,25 294 076,89

0,00

61 507,36

Základní škola Anežky České Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 134 000,00 134 000,00 0,00 0,00

Základní škola Neštěmická Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

Základní škola Pod Vodojemem Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00

Základní škola Hlavní Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 116 000,00 116 000,00 0,00 0,00

Základní škola Hlavní Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách  _01_9483 1 206 000,00 1 206 000,00 0,00 0,00

Základní škola Rabasova Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 88 000,00 88 000,00 0,00 0,00

Základní škola Rabasova ZŠ Rabasova_10% spoluúčast zřizovatele na projektu IROP _01_9928 665 362,06 184 440,78 0,00 480 921,28

Základní škola Rabasova Pořízení průchozí myčky IZ1/001218 100 000,00 98 506,10 0,00 1 493,90

Základní škola a Mateřská škola Jitřní Učební pomůcky pro žáky 1. tříd 01_0609 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00

Mateřská škola Větrná Pořízení kombinovaného sporáku IZ1/001202 90 000,00 89 963,50 0,00 36,50

Mateřská škola Vyhlídka Pořízení elektrického kotle IZ1/001201 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

Kulturní středisko města ÚL XXV. Mezinárodní jazz and blues festival 2021 _01_9854 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem Zoologická zahrada v Ústí nad Labem -nosorožec IZ1/001051 39 204,00 39 204,00 0,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice IZ1/001167 200 000,00 21 780,00 0,00 178 220,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem Dny evropského dědictví 2021 01_0337 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem Pořízení inventáře do nového areálu letního koupaliště na Klíši _01_9910 281 664,23 281 664,23 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem 1. etapa oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních _01_9903 2 765 180,00 2 765 180,00 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem Opravy interiéru Městské lázně _01_9903 680 000,00 680 000,00 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem Dofinancování 1. etapy oprav interiéru bazénového provozu v ML _01_9903 158 000,00 158 000,00 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem 2. etapa oprav interiéru bazénového provozu v ML _01_9903 1 772 000,00 1 772 000,00 0,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem MSUL - ÚPNP na výměnu 2 ks odpínačů vysokého napětí na ZS _01_9842 193 600,00 162 477,07 0,00 31 122,93

Městské služby Ústí nad Labem Pořízení inventáře - letní koupaliště PH  - změna účelu IZ1/001112 310 135,05 141 470,68 0,00 168 664,37

Městské služby Ústí nad Labem Pořízení svahové sekačky IZ1/001169 70 000,00 64 030,00 0,00 5 970,00

Městské služby Ústí nad Labem Pořízení zahradního traktoru IZ1/001170 80 000,00 66 727,69 0,00 13 272,31

Městské služby Ústí nad Labem Pořízení 6 ks parkovacích automatů - výběr parkovného 2020 IZ1/000973 1 300 000,00 1 200 804,00 0,00 99 196,00

Městské služby Ústí nad Labem Obnova nářadí pro stavbu mobilních protipovodňových zábran 01_9526 55 878,00 33 571,83 0,00 22 306,17

Městské služby Ústí nad Labem Dny evropského dědictví 2021 01_0337 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

Příloha č. 1 usnesení

Přehled účelově poskytnutých příspěvků na provoz vyúčtovaných / vypořádaných k 31. 12. 2021, včetně přehledu nedočerpaných příspěvků, které budou vráceny do rozpočtu 

zřizovatele
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 Příloha č. 1 usnesení  
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

Protokol o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního 

města Ústí nad Labem sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2021 
(schváleno usnesením RM č.    /…R /22 ze dne 6. 6. 2022) 

 

a) Rada města Ústí nad Labem schvaluje účetní závěrky za účetní období roku 2021 sestavené 

k rozvahovému dni 31. 12. 2021 těchto příspěvkových organizací (62 p. o.): 

      

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. 

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

4. Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

6. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 

7. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 

8. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. 

9. Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

10. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 

11. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o. 

12. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. 

13. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. 

14. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

15. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

16. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, p. o.   

17. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 

18. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 

19. Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o. 

20. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, p. o. 

21. Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. 

22. Mateřská škola Centrum, Ústí nad labem, Velká Hradební 12/43, p. o. 

23. Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, p. o. 

24. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o. 

25. Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

26. Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

27. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

28. Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

29. Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. 

30. Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o. 

31. Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786//2, p. o. 

32. Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o. 

33. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. 

34. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.   

35. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. 

36. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 

37. Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

38. Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b p. o. 
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39. Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o. 

40. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, p. o. 

41. Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o. 

42. Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o. 

43. Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. 

44. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p. o. 

45. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o. 

46. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o. 

47. Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, p. o. 

48. Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 

49. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 

50. Domov pro seniory Chlumec, p. o. 

51. Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 

52. Domov pro seniory Dobětice, p. o. 

53. Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 

54. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 

56. Domov pro seniory Bukov, p. o. 

57. Jesle města Ústí nad labem, p. o. 

58. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

60. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 

62. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

  

  

b) Záznam o hlasování členů RM: viz Zápis ze zasedání RM k uvedenému bodu, který je Přílohou 

tohoto protokolu 

 

 

c) pro přijetí rozhodnutí o schválení účetních závěrek byly členům Rady města Ústí nad Labem 

předloženy tyto podklady: 

 - účetní závěrky 62 příspěvkových organizací 

- zprávy auditorů (předmětné účetní závěrky ve všech případech prověřovali auditoři) k účetním 

závěrkám příspěvkových organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

primátor 

Statutárního města Ústí nad Labem 

 



Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Výsledky hospodaření p.o. k 31.12.2021 a příděly do fondů p.o.

v Kč sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

Hlavní 

činnost

Doplňková 

činnost

1. ZŠ Hluboká 25 253,17 6 763,67 18 489,50 0,00 25 253,17

2. ZŠ Palachova 0,00 -51 551,40 51 551,40 0,00 0,00

3. ZŠ E. Krásnohorské 189 634,86 -3 634,46 193 269,32 0,00 189 634,86

4. ZŠ Školní náměstí 271,46 -4 178,54 4 450,00 0,00 271,46

5. ZŠ a ZUŠ Husova 0,00 -107 170,00 107 170,00 0,00 0,00

6. ZŠ Karla IV. 5 304,85 -520,15 5 825,00 0,00 5 304,85

7. ZŠ a MŠ SNP 0,00 -134 594,77 134 594,77 0,00 0,00

8. ZŠ Vojnovičova 0,00 -27 559,30 27 559,30 0,00 0,00

9. Fakultní ZŠ 0,00 -295 935,61 295 935,61 0,00 0,00

10. ZŠ Mírová 0,00 -56 243,93 56 243,93 0,00 0,00

11. ZŠ Stříbrnická 79 820,66 -43 988,34 123 809,00 0,00 79 820,66

12. ZŠ a MŠ Nová 0,00 -51 640,50 51 640,50 0,00 0,00

13. ZŠ Vinařská 0,00 -48 733,86 48 733,86 0,00 0,00

14. ZŠ Anežky České 0,00 -90 635,00 90 635,00 0,00 0,00

15. ZŠ Neštěmická 0,00 -30 893,00 30 893,00 0,00 0,00

16. ZŠ Pod Vodojemem 0,00 -116 048,72 116 048,72 0,00 0,00

17. ZŠ Hlavní 0,00 -149 111,44 149 111,44 0,00 0,00

18. ZŠ Rabasova 0,00 -161 473,77 161 473,77 0,00 0,00

19. ZŠ a MŠ Jitřní 0,00 -28 921,41 28 921,41 0,00 0,00

20. Internátní MŠ 0,00 -1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

21. MŠ U plavecké haly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. MŠ Střekov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. MŠ Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. MŠ Skřivánek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. MŠ Větrná 68,90 68,90 0,00 0,00 68,90

26. MŠ Stříbrníky 24 081,08 17 081,08 7 000,00 0,00 24 081,08

27. MŠ Kameňáček 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. MŠ Vojanova 35 990,26 35 990,26 0,00 0,00 35 990,26

29. MŠ Zvoneček 0,00 -1 650,00 1 650,00 0,00 0,00

30. MŠ Pomněnka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. MŠ Neštěmice 40 925,27 40 925,27 0,00 0,00 40 925,27

32. MŠ Vyhlídka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. MŠ Skalnička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. MŠ Dobětice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. MŠ Marxova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. MŠ Škroupova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. MŠ Pohádka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. MŠ Kytička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. MŠ Sluníčko 1 754,92 1 754,92 0,00 0,00 1 754,92

40. MŠ Motýlek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41. MŠ Písnička 0,00 -113 892,00 113 892,00 0,00 0,00

42. MŠ Pastelka 1 441,55 1 441,55 0,00 0,00 1 441,55

43. MŠ E.Destinové 0,00 -9 800,00 9 800,00 0,00 0,00

44. MŠ Karla IV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. MŠ Vinařská 15 093,28 15 093,28 0,00 0,00 15 093,28

46. MŠ 5. května 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. MŠ V Zeleni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.
   DDM a Zařízení pro

   další vzdělávání ped.pracovníků 178 435,12 0,00 178 435,12 0,00 178 435,12

49. Domov Velké Březno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. DS Chlumec   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. DS Severní Terasa 149 036,39 -52 458,34 201 494,73 0,00 149 036,39

52. DS Dobětice 0,00 -471 077,38 471 077,38 0,00 0,00

53. DS Krásné Březno 0,00 -4 745,01 4 745,01 0,00 0,00

54.

DS Orlická  a Azylový dům pro matky s 

dětmi 0,00 -134 904,75 134 904,75 0,00 0,00

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56. DS Bukov 0,00 -336 900,00 336 900,00 0,00 0,00

57. Jesle města Ústí nad Labem 0,00 -178 308,19 178 308,19 0,00 0,00

58. Muzeum města Ústí nad Labem 195 566,73 72 253,52 123 313,21 0,00 195 566,73

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem   0,00 -20 969,17 20 969,17 0,00 0,00

60. Činoherní studio Ústí nad Labem 0,00 -179 938,29 179 938,29 0,00 0,00

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem 0,00 -792 392,00 792 392,00 0,00 0,00

62. Městské služby Ústí nad Labem 0,00 -712 952,05 712 952,05 0,00 0,00

942 678,50 -4 222 448,93 5 165 127,43 0,00 942 678,50

Příloha č. 2 usnesení

Celkem

Celkem

sl.1=sl.2+sl.3

z toho
Fond 

odměn

Rezervní 

fond 

Poř.č. Příspěvková organizace

Výsledek hospodaření k 31.12.2021 Příděl do fondů p.o.

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2021_příloha č. 2 usnesení.pdf k usnesení č. 2748/114R/22



Nadační fond Energie pomáhá - Darovací smlouva_Příloha č.1 usnesení_A.pdf k usnesení č. 2749/114R/22

















 

COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika 

IČ: 14799634, DIČ: C

 

1 
 

 

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SE2100017 
na poskytování servisních služeb na VIS  

Varovný informační systém 
 
 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
zastoupeno:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
se sídlem:  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČO:   000 81 531 
DIČ:    CZ00081531 
bankovní spojení:  
č. účtu:  
kontakt:   
zmocněnec pro komunikaci:   
     
mail:     
                                      
tel.:     
                       
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Colsys s.r.o. 
zastoupená:  Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 
Místo podnikání: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí 
IČO:   14799634 
DIČ:   CZ14799634 
bankovní spojení: 

č. účtu:   
kontakt: 
zmocněnec pro technická jednání:  
mail:      
tel.:      
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen 
„Dodatek“) 
 
 

Dodatek_č.1_servisní smlouva final_anonym.pdf k usnesení č. 2756/114R/22
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            I. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany dne 28. 12. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1025939, (dále jen 
„Smlouva“), jejíž předmětem je periodická roční technická prohlídka s funkční zkouškou 
Varovného a informačního servisu (VIS), Lokálního výstražného systému (LVS) a poskytování 
servisních služeb ve statutárním městě Ústí nad Labem. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je snížení rozsahu poskytování servisních služeb varovného a 
informačního systému o pokryté zařízení a její ceny sjednaných ve Smlouvě a doplnění 
přílohy č. 3. 

3. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy. 
 

II. ZMĚNA SMLOUVY 

 
1. Tento Dodatek mění čl. III odst. 3.1, který nově zní Zhotovitel se touto smlouvou 
zavazuje poskytovat objednateli servisní služby v rozsahu uvedeném v příloze č.1 na 
pokrytá zařízení uvedená v příloze č.2 

2. Tento Dodatek mění čl. IV. odst. 4.2, který nově zní: 

Paušální cena servisní služby činí 310 820 Kč/rok bez DPH (slovy tři sta deset tisíc osm set 
dvacet korun českých). 

3. Příloha č. 1 a č. 2 se ruší a nahrazují se novými Přílohami č. 1 a č. 2 ve znění, které tvoří 
Přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.   

 

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Účinnost dodatek nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle zvláštního zákona. 

2. Tento dodatek je vypracován ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 Rozsah servisních služeb 

 Příloha č. 2 Pokrytá zařízení systému VIS 

 Příloha č. 3 Záruční podmínky 

4. Tento Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č…………….. ze 
dne…………………………………… 

5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen svobodně a vážně, že nebyl 
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smluvní strany tímto potvrzují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jejím obsahem a 
důkaz toho připojují své podpisy. 
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V Ústí nad Labem dne ………………     V Kladně dne ………………… 
 
 
 
 
 

_____________________________   ____________________________ 
        PhDr. Ing. Petr Nedvědický     Ing. Pavel Hlavinka 

primátor města             jednatel 
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Příloha č.1 1/2 

 

Rozsah servisních služeb 

1. Rozsah činností zahrnutých v paušální sazbě: 

A) Služba Servisní dispečink 

o Pracoviště je v sídle zhotovitele Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí v provozu 

5x v týdnu od 7:00 do 15:30 v pracovní dny. 

o Zhotovitel se zavazuje zajišťovat službu Servisní dispečink a pracovníci ve službě 

odpovídají zejména za: 

- Příjem nahlášené poruchy e-mailem a organizování výjezdu servisního týmu 

- Monitorování provozu komunikačního zařízení 

o Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:  

- Součástí vyrozumění o závadě je i sdělení telefonního čísla a jména zástupce 

objednatele, u kterého se servisní technik může telefonicky informovat podrobněji o 

projevech poruchy, způsobu předání dokumentace a případných dalších postupech 

nutných k odstranění poruchy. 

B) Pohotovostní sklad náhradních dílů 

Dle konfigurace systému objednatele je držen sklad náhradních dílů, tak aby bylo možné v 

požadované reakční době provést servisní opravy. 

C) Garantovaná reakční doba na zásah a dokončení opravy 

Při poruše na infrastruktuře, serveru vysílací části a převaděčích je garantovaná reakční 
doba na zásah 48 hodin od nahlášení poruchy, při nahlášené poruše na vlastních 
koncových prvcích je garantovaná reakční doba na zásah 120 hodin od nahlášení 
poruchy, nebude-li v jednotlivých případech z důvodů snížení nákladů na výjezd dohodnuto 
jinak.  

Garantovaná doba na dokončení opravy při poruše na infrastruktuře, serveru vysílací části 
je 72 hodin od reakce zhotovitele, na koncových prvcích 120 hodin od reakce zhotovitele, 
nebude-li vzájemně dohodnuto jinak. 

D) Periodické profylaxe zařízení systému VIS  

je komplexní vizuální a elektrická kontrola s odzkoušením všech provozních režimů k 

zjištění, zda pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi. Jedná se o 

preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zařízení, snížit 

poruchovost a předvídat možné poruchy. 

Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během 

prohlídky je vypracován „Výstupní protokol", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a 

naměřené údaje.  

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních 

podmínkách, minimálně však jednou ročně.  

Rozsah profylaxe:  

a) Periodická prohlídka vysílače  

 Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění 
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 Kontrola napětí napájecího zdroje 

 Kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu – vf Wattmetr (podléhá ČTÚ) 

 Kontrola konektorů napáječe 

 Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi – PSW metr 

 Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce 

radiokomunikací) nebo oblastně příslušné inspekci ČTU 

Příloha č.1 2/2 

 

b) Periodická prohlídka anténního systému 

 Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru 

 Kontrola netěsné samo vulkanizační pásky kryjící konektory 

 Kontrola mechanického uchycení antény 

 Kontrola nosného prvku antény a jeho upevnění ke konstrukci objektu 

 Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény 

 Kontrola uzemnění nosné konstrukce 

 Dotažení mechanických spojů 

 Kontrola případné vzniklé koroze 

 Po celkové revizi opět změření anténního systému PSW metrem 

c) Periodická prohlídka venkovních přijímacích částí a koncových zařízení  

 Kontrola uchycení venkovních zařízení systému 

 Kontrola venkovních plášťů 

 Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230 V) 

 Kontrola všech modulů venkovních zařízení 

 Kontrola napájecího systému 

 Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU 

 Kontrola případné vzniklé koroze 

 Akustická zkouška zařízení 

 Fotodokumentace 

d) Periodická prohlídka LED výstražníků 

 Vizuální kontrola 

 Akustická zkouška zařízení 

 Fotodokumentace 

 Kontrola uchycení venkovních zařízení systému 

 Kontrola venkovních plášťů 

 Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230 V) 

 Kontrola napájecího systému 

 Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU 

e) Periodická prohlídka srážkoměru 

 Kontrolu upevnění a stability měřicí stanice 

 Fotodokumentace 

 Kontrola a vyčištění srážkoměru 

 Kontrola a aktualizace kontaktů členů povodňové komise 

 Provádění vzdálené kontroly z webového portálu 
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                                                                            Příloha č. 2 – list 1/1 
                         

Pokrytá zařízení systému VIS 

  

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem ks / kpl 

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 1 

GSM prostup 1 

FM příjem 1 

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory  2 

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 

Revize řídícího pracoviště 1 

Řídící software 
 

Řídící aplikace VIS včetně relací 1 

Aplikace Vzdálené pracoviště 3 

Webová aplikace a provázání s dPP 1 

Webový Server 1 

Elektrocentrála 
 

Elektrocentrála (záložní zdroj) 1 

Koncové prvky ozvučení 
 

Bezdrátový hlásič 2 x 40 W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 681 

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm  1731 

Anténa bezdrátového hlásiče 681 

Revize bezdrátového hlásiče 681 

Rádiový převaděč 
 

Rádiový převaděč 5 

Revize převaděče 5 

Mobilní elektronické sirény 
 

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s kruhovou 
charakteristikou a výkonem 150 W, umístěné na magnetickém držáku 

4 

Srážkoměry 
 

Srážkoměr 200 cm2, Nevyhřívaný 1 

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 1 

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 1 

Ostatní dodávky mimo NOO (Náklady obvyklých opatření) 
 

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz – Pásmová 
propust 

1 

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických sirén včetně 
anténního systému, montáže a oživení 

0 

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního systému, 
montáže a oživení viz kap. 4 TZ 

10 

LED výstražníky 
 

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED signalizační 
hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení) 

8 

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 8 

Revize 8 
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Příloha č. 3 1/1 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ZAŘÍZENÍ VoiceGuard DS 
Délka záruky 
Colsys s.r.o. poskytuje záruku na kvalitu zařízení VoiceGuard/VoiceGuard DS (dále jen 
„VoG“) v délce 24 měsíců, na spotřební/montážní materiál a 
zabudované akumulátory 12 měsíců pokud není smlouvou stanoveno jinak. Záruka začíná 
běžet dnem předání díla či dnem, kdy objednatel začal dílo 
užívat (například po dílčím předání); platí ten, který je dřívější. 
 
Postup při reklamacích 
Před nahlášením poruchy uživatel provede kontrolu zařízení podle postupu uvedeného v 
návodu k obsluze řídicího pracoviště VoG, který je vždy předán při předání díla, případně si 
ho uživatel může stáhnout zde: https://cloud.colsys.cz/index.php/s/EFud50oNK2tVIoF. V 
případě, že skutečně dojde k poruše na zařízení VoG, které je v záruční lhůtě, je uživatel 
povinen písemně, neprodleně a prokazatelně* reklamovat vadu na Servisní dispečink 
Colsys s.r.o. nebo kontaktní osobu dle servisní 
smlouvy, přičemž uvede, na kterém zařízení a jak se vada projevuje. Na tomto základě 
servisní technik Colsys s.r.o. dohodne s objednatelem termín servisního zásahu. 
 
Pozn.: * písemnou a prokazatelnou formou se rozumí zpětně potvrzený e-mail od Colsys 
s.r.o. 
 
Vyřizování reklamací 
Reklamace bude Colsys s.r.o. vyřizovat na své náklady buď opravou či náhradou vadných 
dílů za jiné, plně funkční. 
 
Odpovědnost za vady oprav: 
Dojde-li k opravě či výměně nefunkčního komponentu za nový, běží záruční doba na tento 
díl nejméně po dobu 6 měsíců ode dne provedení opravy či výměny tohoto komponentu, 
jinak platí zbývající záruční doba; platné je pozdější datum. Pokud servisní smlouva 
nestanovuje jinak. 
 
Zásahy do produktů VoG 
Zasahovat do produktů, opravovat produkt, doplňovat či měnit konfiguraci jsou oprávněni 
provádět pouze: 

- pověření pracovníci společnosti Colsys s.r.o. 
- pověření pracovníci třetích stran určených společností Colsys s.r.o. (např. platné 
prohlášení o pověření pro servisní činnost na konkrétní systém). 

Za neoprávněný zásah do produktu se nepovažuje postup uživatele dle návodu k obsluze 
systému VoG a výměna pojistek v hlásiči nebo radiokomunikační jednotce. 
 
Omezení záruky 
Společnost Colsys s.r.o. poskytuje záruku na celé dílo jím dodané, a tedy i na všechny 
komponenty, které jsou původními produkty systému VoG (pro tento účel se původními 
komponenty rozumí i produkty třetích stran, které jsou společností Colsys s.r.o. dodávány v 
rámci systému VoG nebo dle smlouvy). 
 
Záruka se nevztahuje na: 

- Vady produktů či komponentů, které nebyly součástí díla dodávaného společností 
Colsys s.r.o. 
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- Opotřebení spotřebních dílů vč. nákladů spojených s jejich výměnou (pojistky a jiné 
díly obdobného charakteru). Tzn., že v případě objednání servisního zásahu na 
nefunkční hlásič, kde bude 
vadná pouze pojistka, bude tento zásah účtován dle servisního ceníku společností 
Colsys s.r.o. 
- Vady vzniklé nedodržením uživatelských postupů uvedených v návodu k obsluze 
řidicího pracoviště VoG. 
- Poruchy způsobené poškozením díla třetími subjekty (včetně náhodného), živelními 
a podobnými událostmi včetně 
atmosférických výbojů způsobující přepětí v napájecí síti nízkého napětí. 
- Případ, kdy objednatel sám neoprávněně do díla zabudoval jiné komponenty, nebo 
provedl zásah, opravy či modifikací osobami jinými, než osobami pověřenými 
společností Colsys s.r.o. 
- Vady či nefunkčnost vzniklé demontáží, úpravou, aktualizací operačního systému a 
zavirováním software nebo firmware. 
- Vady záložních akumulátorů zejména v bezdrátových jednotkách, k nimž došlo v 
důsledku přerušení nebo výpadku dobíjecího proudu. 
- Vady produktů, u nichž bylo výrobní číslo objednatelem či třetím subjektem 
odstraněno, změněno nebo učiněno nečitelným. 
- Poruchy zařízení způsobené dlouhodobým výpadkem napájení. 
- Poruchy a nefunkčnost zařízení z důvodu nízkého napětí v rozvodné síti veřejného 
osvětlení, pokud je využito pro napájení zařízení VoG (minimální požadavek 
230V/50Hz). 
- Nesplnění Technických požadavků na koncové prvky varování připojované do 
jednotného systému varování a vyrozumění - pro zálohování 72h pokud není 
dodrženo napájení zařízení VoG po dobu min 8h v průběhu jednoho dne (tj 24h). 
- Nefunkčnost SIM karty využívané v GSM bráně systému, pokud došlo k její 
deaktivaci operátorem v důsledku nedodržení jeho podmínek používání SIM karty. 
Zákazník je povinen se sám seznámit s podmínkami provozu SIM karty svého 
operátora a udržovat kartu aktivní. 
- Omezení funkčnosti zařízení po jeho předání uživateli (dle smlouvy), které je 
způsobeno cizím zdrojem radiového, elektromagnetického či akustického rušení. Za 
zdroj rušení je považován například: napěťový měnič (zdroj) LED veřejného osvětlení, 
radiový vysílač v bezprostřední blízkosti, který nebyl v provozu v době předání díla a 
další, pokud taková zařízení nesplňují podmínky na ně kladené platnou legislativou 
například ČNS EN a jiné. V případě, že bude takové rušení zjištěno, tak uživatel 
doloží, že tento zdroj rušení splňuje platnou legislativu. 
- Systémy, u nichž uživatel nebo provozovatel nezajišťuje pravidelnou údržbu v 
minimálním níže uvedeném rozsahu. 
 

V případech, kdy je reklamovaná vada ovlivněna některou z uvedených skutečností, jsou 
zhotovitel nebo pověřená servisní organizace, povinni přivolat ihned zákazníka a sepsat s 
ním záznam, který plní funkci objednávky opravy za úhradu včetně nákladů výjezdu, nebo na 
jehož základě bude i dodatečně objednávka vystavena. 
 
Provozuschopnost systému: 

- Systém VoG je považován za funkční, pokud je v provozu alespoň 97 % akustických 
jednotek 

- Systém je považován za nefunkční, pokud nefunguje řídicí ústředna, převaděč 
(pokud obsluhuje více než 3 % akustických jednotek). 
 

Minimální rozsah pravidelné údržby: 
Uživatel je povinen provádět pravidelnou údržbu v minimálním rozsahu: 
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- Zákonné revize elektro zařízení dle normy ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500 1x / 3 
roky 

- Prohlídky a profylaxe systému minimálně 1x / rok 
 

Prohlídky a revize může dělat jen pověřená osoba dle platné legislativy a výrobcem či 
dodavatelem systému VoG. 


