
U s n e s e n í

z 118. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 15. 8. 2022

Usnesení č. 2864/118R/22 - 2881/118R/22

2864/118R/22
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě „Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a 
řemeslné, Část 3 – Konektivita“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 kupní smlouvy na akci „Modernizace učebny pro přírodní vědy, 
technické a řemeslné, Část 3 – Konektivita“ 

2865/118R/22
Veřejná zakázka „Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“ - výběr 
dodavatele

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

umístění účastníků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace 
stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“ takto:

1. KHL – EKO, a.s.
2. OK GARDEN s.r.o.
3. Lesarb company s.r.o.
4. Jakub Tichý

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Revitalizace stromové aleje ul. Truhlářova – vrchní část“, který se umístil na prvním místě 
v pořadí, tj. KHL – EKO, a.s., se sídlem Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov, IČ: 261 60 277, 
s celkovou nabídkovou cenou 636 640,- Kč bez DPH.

C) schvaluje

1. přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace stromové aleje ul. 
Truhlářova – vrchní část“, dodavateli KHL – EKO, a.s., se sídlem Červený Hrádek 10, 431 
11 Jirkov, IČ: 261 60 277, 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, 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 1 z 10



přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Revitalizace stromové aleje ul. 
Truhlářova – vrchní část“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v 
pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2866/118R/22
Rozpočtové opatření OSS a OŠKS – poskytnutí mimořádné dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a odboru školství, kultury a sportu ve výši 
50 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS o částku 50 tis. Kč v položce 
Oblast ostatní činnosti odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS, oddělení sociálních služeb o částku 
50 tis. Kč v položce Oblast sociálních služeb

2. poskytnutí mimořádné dotace spolku Fond ohrožených dětí (IČ:00499277) z rozpočtu 
roku 2022 Odboru sociálních služeb, určené na „zajištění provozu Zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc Klokánek Ústí nad Labem“ ve výši 50 tis. Kč a následné 
uzavření smlouvy

2867/118R/22
Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru - Program prevence 
kriminality 2022

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

1. výsledek "Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem v roce 2022", kde 
statutární město Ústí nad Labem uspělo se třemi neinvestičními projekty:

a) Ústí nad Labem - APK - 2022 (realizátor Městská policie Ústí nad Labem)
b) Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022 (realizátor Charita Ústí nad Labem)
c) Ústí nad Labem - MP dětem - 2022 (realizátor Městská policie Ústí nad Labem)

2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na projekty uvedené v bodu A) 1.

B) schvaluje

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 493,00 tis. Kč na jím schválené 
projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 493,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 493,00 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o celkovou částku 493,00 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality takto:
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Ústí nad Labem - APK - 2022 ve výši 318,00 tis. Kč
Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022 ve výši 114,00 tis. Kč
Ústí nad Labem - MP dětem - 2022 ve výši 61,00 tis. Kč

3. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 127,08 tis. Kč - 
zajištění finanční spoluúčasti v rámci "Programu prevence kriminality 2022" takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 127,08 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o celkovou částku 127,08 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality takto:

Ústí nad Labem - APK - 2022 ve výši 49,00 tis. Kč
Ústí nad Labem - Sportem proti kriminalitě - 2022 ve výši 50,08 tis. Kč
Ústí nad Labem - MP dětem - 2022 ve výši 28,00 tis. Kč

4. uzavření smlouvy s Charita Ústí nad Labem (projekt Ústí nad Labem - Sportem proti 
kriminalitě - 2022)
Obsahem této smlouvy bude poskytnutí služby na realizaci projektu.

C) ukládá
ing. Pavlu Bakulemu, řediteli městské policie

a) uzavřít smlouvu s Charitou Ústí nad Labem

T: 31. 8. 2022

2868/118R/22
Rozpočtové opatření ODM a OŽP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a odboru životního prostředí ve výši 4 
800 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 4 800 tis. Kč v položce Příjem z poplatků 
za uložení odpadů na skládku
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 4 800 tis. Kč v položce 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

2869/118R/22
Poskytnutí dotací v oblasti Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let, 
Akce volnočasového kalendáře 2022, Akce zdravotně postižených osob 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. matematické zaokrouhlování částek na celé stokoruny nahoru na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a 
„Akce zdravotně postižených osob“
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2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v 
roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ dle ustanovení čl. II oddílu A) 
odst. 3 písm. c):
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), „Turistický pochod s Čro Sever na Bukovou horu" – 
právnická osoba zřízená zákonem

3. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v 
roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ dle ustanovení čl. II oddílu A) 
odst. 1 písm. b):
a) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 25228633), „XXX. ročník Dějepisné soutěže studentů 
gymnázií České a Slovenské republiky“ – akce se koná mimo území statutárního města 
Ústí nad Labem

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Turistický pochod s Čro Sever na Bukovou horu" ve výši 19.400,- Kč
b) Charita Ústí nad Labem (IČ 44225512) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Samaritánův šestiboj“ ve výši 13.700,- Kč
c) Inovastar s.r.o. (IČ 04436831) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Beautiful and strong“ ve výši 22.900,- Kč
d) Juniorský maratonský klub, z.s., na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Juniorský maraton 2022“ ve výši 22.000,- Kč
e) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 25228633) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „XXX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ 
ve výši 13.500,- Kč
f) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Mariánská strašidla“ ve výši 13.500,- Kč
g) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Večerníčkova zahrada“ ve výši 8.500,- Kč
h) SK Hostovice z.s. (IČ 44226829) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Výročí 75 od založení fotbalového SK Hostovice“ ve výši 24.700,- Kč
i) Universitní sportovní klub Slávie, z. s. (IČ 44552319) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „57. ročník Nočního pochodu na Milešovku, memoriál Hanky 
Vocáskové“ ve výši 24.500,- Kč
j) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 06999786) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Běh pro Paměť národa“ ve výši 16.400,- Kč
k) Už tam budeeem?!, z.s. (IČ 06999786) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „T-mobile Olympijský běh“ ve výši 18.900,- Kč
l) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Umíme využít volný čas“ ve výši 10.200,- Kč
m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Závody kočárků 2022“ ve výši 22.700,- Kč
n) Mensa České republiky (IČ 45248591) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Logická olympiáda“ ve výši 7.500,- Kč
o) Monika Fantová (IČ 86870637) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Podzimní AGI hrátky 2022“ ve výši 6.800,- Kč
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5. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v 
roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ dle ustanovení čl. II oddílu A) 
odst. 1 písm. c):
a) Společnost Parkinson, z.s. (IČ 60458887) – místo realizace činnosti/akce/projektu mimo 
území statutárního města Ústí nad Labem a uznání nákladů spojených s pobytem ve 
Svinčicích (cestovné, strava, ubytování, hipoterapie)

6. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a následné uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Michaela Aigermanová (IČ 68291370) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Já SENior“ ve výši 22.900,- Kč
b) Parta HIC z.s. (IČ 06593461) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Volnočasové aktivity 2022 - akce zdravotně postižených osob“ ve výši 24.200,- Kč
c) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 60458887) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Pohybová terapie pacientů s Parkinsonovou nemocí“ ve výši 25.700,- Kč
d) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Orientační pochod potmě 2022“ ve výši 8.100,- Kč
e) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Jednou nohou venku“ ve výši 20.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ těmto subjektům:
a) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 75112621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Loučení 2022“ ve výši 30.000,- Kč
b) Monika Fantová (IČ 86870637) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „AGI 
Kelli závod 2022“ ve výši 14.800,- Kč

C) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu, určených 
na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Kroužky Ústí, z.s. (IČ 08673284) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost Kroužky Ústí, z.s.“ ve výši 28.500,- Kč

D) ukládá
Mgr. Michalovi Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

T: 12. 9. 2022

2870/118R/22
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2022 "Celoroční podpora pohybových 
aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 let"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu "Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 
let" a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z.s. (IČ 050 59 810) ve výši 14.000,- Kč
b) Rychlostní kanoistika Ústí nad Labem z.s. (IČ 141 63 772) ve výši 22.000,- Kč
c) SK Hostovice z.s., (IČ 442 26 829) ve výši 36.000,- KČ
d) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, z.s. (IČ 445 54 222) ve výši 40.000,- Kč
e) Spolek Tenisový klub Krásné Březno - Ústí nad Labem (IČ 227 26 063) ve výši 30.000,- 
Kč
f) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl házená p.s. (IČ 057 86 428) ve výši 30.000,- Kč
g) TJ Chemička Ústí nad Labem - oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) ve výši 34.000,- Kč
h) TJ Pikron, z. s. (IČ 442 25 911) ve výši 40.000,- Kč
i) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s. (IČ 631 52 509) ve výši 44.000,- Kč
j) TJ Skorotice, z.s. (IČ 442 26 292) ve výši 24.000,- Kč
k) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) ve výši 14.000,- Kč

B) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru školství, kultury a sportu určených na 
oblast sportu "Celoroční podpora pohybových aktivit občanů města Ústí nad Labem nad 21 
let" a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto:
a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) ve výši 34.000,- Kč
b) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s. (IČ 692 91 969) ve výši 78.000,- Kč
c) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem (IČ 004 82 129) ve výši 34.000,- Kč
d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s. (IČ 057 86 801) ve výši 60.000,- Kč
e) TJ Svádov-Olšinky z.s. (IČ 183 82 991) ve výši 68.000,- Kč

C) ukládá
Mgr. Michalovi Ševcovicovi, náměstkovi primátora

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města.

T: 12. 9. 2022

2871/118R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - „Demolice objektů v ul. Sklářská, Ústí nad 
Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 4 000 tis. Kč takto:
a)zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 000 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů podnikatelské činnosti (VHČ)
b)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení přípravy a realizace 
investic o částku 4 000 tis. Kč v položce Na případné demolice

2872/118R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - zajištění zdrojů na vrácení části finančních 
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prostředků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru k zajištění zdrojů na vratku části dotace ve výši 100,00 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 100,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva,
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 100,00 tis. Kč („Studie proveditelnosti testování autonomních řídících 
systémů v Ústeckém kraji včetně ověření možnosti zřízení testovacího polygonu v 
Ústeckém kraji“)

2873/118R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám na pokrytí nákladů souvisejících s poskytováním stravování dětem 
válečných uprchlíků z Ukrajiny v období března až června 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic – 
zapojení finančního daru poskytnutého Nadačním fondem Energie pomáhá v celkové výši 
447,45 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 447,45 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, v celkové výši
447,45 tis. Kč, a to na pokrytí provozních nákladů souvisejících s poskytováním stravování 
dětem válečných uprchlíků z Ukrajiny v období března až června 2022, v členění a výši 
uvedené v Příloze č. 1 tohoto Usnesení

B) děkuje

1. zakladatelům „Nadačního fondu Energie pomáhá“ – manželům Grafovým, za projevenou 
finanční pomoc

2874/118R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony 
II – Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 639,52 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 639,52 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 639,52 tis. 
Kč, v položce Finanční vypořádání

2875/118R/22
Rezignace ředitelky ZŠ a MŠ SNP na pracovní místo ředitelky 

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

1. rezignaci Mgr. Ramony Grohové na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a 
Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace ke dni 31. 8. 2022
2. informaci že, s účinností od 1. 9. 2022 bude Mgr. Zdeněk Lutovský, statutární zástupce 
ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové 
organizace, po dobu nepřítomnosti ředitele Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 
Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace, řídit školu v plném rozsahu práv a povinností 
ředitele školy dle svého jmenování ze dne 31. 7. 2016

B) děkuje

1. Mgr. Ramoně Grohové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 
2304/6, příspěvkové organizace za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící 
činnost ve školství

2876/118R/22
Komise pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele MŠ Emy 
Destinové

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

1. komisi pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace ve 
složení:
Předseda: Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Bc. Eva Kyjovská, MBA, odborník v oblasti organizace a řízení ve školství
PhDr. Bc. Martina Houdková, odborník v oblasti státní správy
Mgr. Stanislava Kudrmannová, školní inspektorka České školní inspekce
Andrea Hajšmanová, pedagogický pracovník MŠ Emy Destinové

2877/118R/22
Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov - uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ 

2878/118R/22
 Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - uzavření Dodatku č. 3 
ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „ Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ 

2879/118R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na projekt 
Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 
5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 1 500 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 932,40 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 932,40 tis. Kč (Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G 
Ústí nad Labem pro 5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS)
c) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 567,60 tis. Kč – 
Investiční rezerva
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 o částku 567,60 tis. Kč 
na akci „Městský kamerový bezpečnostní a kontrolní systém – 5G Ústí nad Labem pro 
5GMKDS Ústí nad Labem pro MKDS“

2880/118R/22
Městské služby Ústí nad Labem – žádost o schválení investičního záměru 

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

1. Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 
vyhlášenou výzvu č. 3/2022 v rámci Národního plánu obnovy, Národního programu 
životního prostředí

B) souhlasí

1. s realizací projektu v rámci vyhlášené výzvy č. 3/2022 dle bodu A)1. tohoto usnesení, 
zahrnující pořízení elektromobilu dle bodu C)1. tohoto usnesení

C) schvaluje

1. investiční záměr za účasti finančních prostředků z výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení 
spočívající v pořízení elektrické multikáry (vozidlo kategorie L7E) pro provozovnu 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 9 z 10



hřbitovy v předpokládané výši 500 tis. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná dotace bude 
činit 200 tis. Kč vč. DPH 

D) neschvaluje

1. investiční záměr za účasti finančních prostředků z výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení 
spočívající v pořízení osobního vozidla pro potřeby vedení organizace (vozidlo kategorie 
M1) v předpokládané výši 1 520 tis. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná dotace bude činit 
360 tis. Kč vč. DPH, za předpokladu, že toto vozidlo nahradí stávající užívané vozidlo na 
fosilní paliva

E) ukládá
Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 

a) zabezpečit podání žádosti o poskytnutí podpory na pořízení elektrické multikáry dle 
bodu C) 1. tohoto usnesení do výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení

T: 30. 9. 2022

2881/118R/22
Dodatek č. 5 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

s účinností od 1. 10. 2022
1. se změnou zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 5 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, takto:
a) doplňuje se Čl. VII. – Okruhy doplňkové činnosti o níže uvedené činnosti:
- provozování solárií
b) mění se Čl. IV. odst. 3 – Statutární orgán

B) ukládá
Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

T: 12. 9. 2022

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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1 2 3

P. č. Název příspěvkové organizace

Výše účelového 

příspěvku na 

provoz

(v tis. Kč)

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 16,52

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace 84,04

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 94,52

4. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace 9,35

5. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 4,91

6. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 23,37

7. Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 21,63

8. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 20,72

9. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 37,07

10. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 35,16

11. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 53,73

12. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 18,35

13. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace 25,28

14. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace 2,80

447,45

Příloha č. 1usnesení

Výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz určeného základním školám na úhradu nákladů 

vzniklých, v období března až června 2022, v souvislosti se zajištěním  stravování dětí z Ukrajiny.

Celkem

RO OMOSRI_ÚPNP pro ZŠ_zapojení daru na pokrytí nákladů souvisejících se stravováním děti z Ukrajiny_Přílohač.1usnesení.pdf k usnesení č. 2873/118R/22



 

 

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. 3 ke Smlouvě o dílo 

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

předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.3.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění 
podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, 
Střekov“ ve znění Dodatkku č. 1 ze dne 3.6.2022 a Dodatku č.2 ze dne 7.7.2022 (dále jen 
„Smlouva o dílo“).  

 

 

  

Návrh Dodatek č. 3_ k SoD_do RM s úpravou PO.DOCX k usnesení č. 2877/118R/22



II. Předmět a účel dodatku 

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních 
změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku. 

2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení 
díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky.  

3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č.3.  

 
 

III. Změna Smlouvy 

1. Tento Dodatek č. 3 mění čl. V odst. 1, který nově zní: 
 

 
          1. Cena díla je stanovena ve výši …………… 1 841 371.68 Kč bez DPH 
              DPH (21%)           …………………...........      386 688,05 Kč 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     ..………………………….. 2 228 059,73 Kč    s DPH 
 
(slovy: dvamilionydvěstědvacetosmtisícpadesátdevět korun českých 73 haléře) 

 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města 
usnesením č………... ze dne 15.8.2022. 

3. Dodatek č. 3 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 č. 3 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. 
 

 



 

 
 
 

 
 Jméno a příjmení funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Lucie 

Kinter 

Radičová 

Vedoucí 

oddělení 

Právní odbor   

Projednáno  

 

RM     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 

 

 



 

 

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. 3 ke Smlouvě o dílo 

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

předpisů (dále jen „Dodatek č. 3“) 

 

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“ ve znění  Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2022 a Dodatku č.2 ze dne 3.6.2022 (dále 
jen „Smlouva o dílo“). 
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II. Předmět a účel dodatku 

1. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních 
změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku. 

2. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat, přičemž změna závazku je provedena v souladu s ustanovením § 222 
odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo, jsou nezbytné pro dokončení 
díla a zároveň nemění povahu veřejné zakázky s tím, že hodnota dodatečných prací 
nepřekročí v součtu 12,94 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo.  

3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 3.  

 
 

III. Změna Smlouvy 

1. Tento Dodatek mění čl. V odst. 1, který nově zní: 
 

 
          1. Cena díla je stanovena ve výši …………… 6 681 289,87 Kč bez DPH 
              DPH (21%)           …………………...........    1 403 070,87 Kč 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     ..………………………….. 8 084 360,74 Kč    s DPH 
 
(slovy: osmmilionůosmdesátčtyřitisícetřistašedesát korun českých 74 haléřů) 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 3 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č………... ze dne 15.8.2022. 

3. Dodatek č. 3 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 č. 3 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. 
 

 



 
 
 

 
 Jméno a příjmení funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Lucie 

Kinter 

Radičová 

Vedoucí 

oddělení 

Právní odbor   

Projednáno  

 

RM     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 

 

 


