
U s n e s e n í

z 122. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 19. 9. 2022

Usnesení č. 2934/122R/22 - 2985/122R/22

2934/122R/22
Informace o stavu soudních sporů - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. Informaci o současném stavu soudních sporů Metropolnet, a.s.

2935/122R/22
Schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2022 - Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

dle §102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na návrh 
představenstva společnosti Metropolnet, a.s. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů 
České republiky, osvědčení č. 1713, IČ 44291132) jako zpracovatele auditu roční závěrky 
společnosti Metropolnet, a.s. za účetní období 2022

2936/122R/22
Informace k průběhu projektu "Zvýšení kybernetické bezpečnosti města za pomoci 
dotační podpory IROP 2021-2027"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

Informaci o předložené žádosti o dotaci s názvem „Zvýšení kybernetické bezpečnosti 
statutárního města Ústí nad Labem“ 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 společností Metropolnet, a.s.

2937/122R/22
Smlouva o umístění zařízení pro nově zřizované kamerové body v rámci projektu 5G 
MKDS

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

Informaci Metropolnetu a.s. a MP ÚL o průběžné rozpracovanosti projektu 5G pro 5 měst
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B) schvaluje

uzavření smluv o umístění zařízení v předloženém variantním řešení dle projednání s 
vlastníky nemovitostí

C) pověřuje

Ing. Pavla Bakuleho uzavřením smluv o umístění zařízení v předloženém variantním řešení 
dle projednání s vlastníky nemovitostí

2938/122R/22
Veřejná zakázka na poskytování služby neveřejné sítě pro 5G MKDS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neveřejná síť MKDS ÚnL“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5,609 mil. Kč bez DPH formou zjednodušeného 
podlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k podlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení, 
kterou zpracovala společnost Metropolnet a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

B) pověřuje

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

2. pověřuje Mgr. Lucii Kinter Radičovou k případnému vyloučení účastníků zadávacího 
řízení a k rozhodování o námitkách

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové
a) Bc. Martina Žirovnická
b) Mgr. Jan Hofman
c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jiří Hýl
f) Ing. Pavel Bakule

2. náhradníci:
a) Bc. David Vejsada
b) Bc. Miroslav Burdek
c) Martina Jalovecká
d) Mgr. Kateřina Lysáková
e) Mgr. Vít Zíka
f) Ing. Martin Kolář

2939/122R/22
Veřejná zakázka na dodávku analytického software, video-monitorovacích řešení a 
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kamer

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Analytická nadstavba kamerového 
systému“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 14,46 mil. Kč bez DPH formou 
otevřeného nadlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení, 
kterou zpracovala společnost Metropolnet a.s. na základě uzavřené smlouvy o spolupráci

B) pověřuje

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

2. pověřuje Mgr. Lucii Kinter Radičovou k případnému vyloučení účastníků zadávacího 
řízení a k rozhodování o námitkách

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové
a) Bc. Martina Žirovnická
b) Mgr. Jan Hofman
c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jiří Hýl
f) Ing. Pavel Bakule

2. náhradníci:
a) Bc. David Vejsada
b) Bc. Miroslav Burdek
c) Martina Jalovecká
d) Mgr. Kateřina Lysáková
e) Mgr. Vít Zíka
f) Ing. Martin Kolář

2940/122R/22
Veřejná zakázka "Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska 
Městské policie ÚL" - výběr dodavatele

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

Umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku "Rekonstrukce 
objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie ÚL" dle předložené zprávy 
komise pro otevírání a hodnocení nabídek ze dne 08.09.2022 a 13.9.2022
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B) rozhoduje

Na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce 
s názvem "Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování operačního střediska Městské policie 
ÚL" dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. SIM stavby spol. s.r.o., se 
sídlem Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 60 625, s nabídkovou cenou ve výši 
41 877 623,72 Kč bez DPH

C) schvaluje

Přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce objektu Nivy, vybudování 
operačního střediska Městské policie ÚL“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli SIM stavby spol. 
s.r.o., se sídlem Šaldova 218/3, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 60 625

2941/122R/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při projektovém řízení a administraci veřejné 
zakázky MKDS 5G

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

informaci o průběžné rozpracovanosti projektu 5G pro 5 měst

B) schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností Metropolnet, a.s., Mírové 
náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25439022, která je 
přílohou důvodové zprávy, jejímž předmětem je doplnění smluvních činností o bod d) 
předmětu smlouvy, jehož znění je „Společnost Metropolnet, a.s. zajistí projektové řízení a 
dohled po celou dobu trvání projektu nad koordinací Projektu „5G MDKS“; zajistí 
technický dozor investora zejména v oblasti technologických komponent projektu, návrhů 
smluvních vztahů ve vztahu k technickým záležitostem, revizím, územích projednání atp.“

2942/122R/22
Rozpočtová opatření KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 000,00 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 4 000,00 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 4 000,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 400,00 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 1 400,00 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 400, 00 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné

2943/122R/22
Žádosti MO o navýšení prostředků na mzdy
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1) žádost MO Střekov o navýšení příspěvku na mzdové prostředky ve výši 515.200,- Kč
2) žádost MO Severní Terasa o navýšení příspěvku na mzdové prostředky ve výši 550.000,- 
Kč
3) žádost MO Ústí nad Labem - město o navýšení příspěvku na mzdové prostředky ve výši 
1.119.000,- Kč
4) žádost MO Neštěmice o navýšení příspěvku na mzdové prostředky ve výši 776.000,- Kč

B) schvaluje

1) navýšení příspěvku na mzdové prostředky v celkové výši 2.960.200,- Kč takto:
a) MO Střekov - 515.200,- Kč
b) MO Severní Terasa - 550.000,- Kč
c) MO Ústí nad Labem - město - 1.119.000,- Kč
d) MO Neštěmice - 776.000,- Kč

2) rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí neinvestiční dotace pro městské 
obvody na nárůst mzdových tarifů v celkové výši 2 960,20 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 960,20 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
hazardních a z technických her
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční dotace pro 
městské obvody v celkové výši 2 960,20 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy takto:
MO Střekov 515,20 tis. Kč
MO Severní Terasa 550,00 tis. Kč
MO město 1 119,00 tis. Kč
MO Neštěmice 776,00 tis. Kč

2944/122R/22
Rozpočtové opatření FO – zapojení přijatých úroků na pokrytí úroků z úvěrů 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 2 340 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 340 tis. Kč v položce Příjem z úroků
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 340 tis. Kč v položce 
Úroky z úvěrů

2945/122R/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 17,85 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,85 tis. Kč v položce Účelové transfery 
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ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 17,85 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

2946/122R/22
Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové neinvestiční dotace pro městské obvody 
ze státního rozpočtu na volby

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva financí ČR v celkové výši
4 756 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 4 756 tis. Kč v položce účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 4 756 tis. Kč 
na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR, do 
zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů, konaných ve dnech 23. a 24. září 
2022, takto:
- MO město 1 850,50 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 041,50 tis. Kč
- MO Neštěmice 1 139,10 tis. Kč
- MO Střekov 724,90 tis. Kč.

2947/122R/22
Poskytnutí dotací v roce 2022 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb, určených na dotační 
Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2022 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Petráková Růžena, (RČ: 445211/954) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Výtvarný kroužek seniorů“ ve výši 18.400,- Kč

b) Stárneme ve zdraví - Sever, z.ú., (IČ: 107 35 241) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Pohybové aktivity pro seniory z Ústí nad Labem“ ve výši 18.000,- Kč

c) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad Labem č. 3, 
(IČ: 750 14 327) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „13. Martinské posezení“ 
ve výši 11.520,- Kč

d) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad Labem č. 4, 
(IČ: 750 14 343) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Předvánoční posezení“ ve 
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výši 7.500,- Kč

e) Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Ústí nad Labem č. 6, 
(IČ: 727 45 274) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Rehabilitační bazén“ ve 
výši 7.000,- Kč

f) Za Sebuzín krásnější, z.s., (IČ: 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Den seniorů“ ve výši 14.250,- Kč

2948/122R/22
Mimořádné dotace v sociální oblasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb a následné uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) HEZKÉ DOMY, s.r.o. (IČ 24273449) na nákup polohovatelných elektrických lůžek ve 
výši 50.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2022 Odboru sociálních služeb spolku DRUG – OUT 
Klub, z.s. (IČ 44554559) na částečnou úhradu osobních nákladů spojených s poskytováním 
sociální služby Kontaktní centrum pro drogově závislé

2949/122R/22
Rozpočtové opatření MP - navýšení rozpočtu v položce "Provozní výdaje"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 30 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 30 tis. Kč v položce Příjem z vlastní 
činnosti (městská policie)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o částku 30 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje

2950/122R/22
Rozpočtové opatření MP a FO - Mzdové prostředky a povinné pojistné

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 1 930 tis. Kč 
takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 1 930 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
hazardních a z technických her
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu MP o celkovou částku 1 930 tis. Kč 
takto:
- v položce Mzdové prostředky o 1 436 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné o 494 tis. Kč

2951/122R/22
Aktualizační dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor SML1015056 ze dne 
17. 9. 2012 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SML1015056 ze dne 
17. 9. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 2017 č. SML1019457 s nájemcem EKOFIN 
PC spol. s r.o., IČO 49901745, kterým se
a) doba trvání nájmu prodlužuje do 17. 9. 2042
b) nájemné zvyšuje na částku 550.000,- Kč/rok bez DPH, které bude hrazeno od 
následujícího měsíce, ve kterém dojde k dokončení opravy podlahy v prostorách 
společenského sálu v objektu Větruše č. p. 392 na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 
7. 9. 2022 se zhotovitelem KNOR PODLAHY – Václav Knor
c) mění sídlo a jednatel společnosti dle platného výpisu z obchodního rejstříku

2. uzavření dodatku č. 2 dle bodu A)1. s nájemcem EKOFIN PC spol. s r.o., IČO 49901745, 
po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy

2952/122R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 194 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 194 o výměře cca 47 m2 z celkové výměry 586 m2 v 
k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem

2953/122R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1029 v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1029 o výměře cca 102 m2 z celkové výměry 122 m2 
v k. ú. Krásné Březno

2954/122R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Neštěmice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 203/1 o výměře cca 41 m2 z celkové výměry 533 
m2 v k. ú. Neštěmice

2955/122R/22
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Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 696 a 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 696 o výměře cca 58 m2 z celkové výměry 1996 m2 
a p. č. 704/1 o výměře cca 112 m2 z celkové výměry 3798 m2, oba v k. ú. Brná nad Labem

2956/122R/22
Záměr pronájmu pozemků p. č. 1890/54 a 55 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 1890/54 o výměře 243 m2 a p. č. 1890/55 o výměře 417 
m2, oba v k. ú. Klíše za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 18,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – péče a údržba zeleně
d) nájemce bere na vědomí, že pozemky nesmí být oploceny
e) nájemce bere na vědomí, že pozemky musí sloužit jako veřejné prostranství – obytná 
zeleň
f) nájemce bere na vědomí, že na pozemku se nachází zařízení veřejného osvětlení, které si 
nechá zaměřit
g) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2957/122R/22
Puškinova - velkoplošná oprava uličního prostoru - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1smlouvy o dílo na akci "Puškinova - velkoplošná oprava uličního 
prostoru s těmito parametry:
a) termín dokončení díla se mění z 30.6.2022 na 15.9.2022
b) celková cena díla se v důsledku méněprací a víceprací mění z původní ceny 918 383 Kč 
bez DPH na cenu 865 390,41 Kč bez DPH

2958/122R/22
Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova - dodatek 
č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Ústí nad Labem, Bukov - rekonstrukce 
ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova" s těmito parametry:
a) úprava etapizace a termínu dokončení díla
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- etapa 01 - ul. Návětrná a 1/2 ul. Školní - 1.6.2022 - 3.10.2022
- etapa 02 - 2/2 ul. Školní - 4.10.2022 - 9.12.2022
- etapa 03 - ul. Vojnovičova - 1.4.2023 - 13.6.2023
b) celková cena díla se v důsledku méněprací a víceprací mění z původní ceny 13 292 
015,00 Kč bez DPH na cenu
18 086 678,02 Kč bez DPH, tj. navýšení o 36,07 %

2959/122R/22
Revitalizace objektu Corso - PD - stavba – dodatek ke smlouvě č.2

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

částečně usnesení č.2781/115R/22 Rady města Ústí nad Labem konané dne 27. 6. 2022 v 
bodě A1

B) schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ,,Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" ze dne 
26. 8. 2020 uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností DigiTry Art 
Technologies s.r.o.

2960/122R/22
Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou 
(autobusovou) dopravou - dodatek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.13 Smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou 
linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Statutárního města Ústí 
nad Labem a jeho příměstských oblastí“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 
Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.. 2.3.Tímto dodatkem smluvní strany 
provádí meziroční úpravu ceny dopravního výkonu pro výpočet kompenzace za 
příměstskou dopravu, účinnou od 1. 1. 2022

2961/122R/22
Oprava objektu Horova č.p. 1340 - HZS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s provedením stavebních úprav spočívajících ve výměně střešních oken sedlové střešní 
konstrukce objektu č.p. Horova 1340/10, opravě příslušných klempířských prvků a izolací 
lemujících ostění dotčených oken, vycházející ze zadávací dokumentace „Výměna 
střešních oken v objektu Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad 
Labem“ z dubna 2021, zpracované Ing. arch. V. Stránským

B) schvaluje

1. započtení skutečných finančních nákladů spojených se stavebními úpravami uvedených 
v bodě A) oproti ročnímu nájemnému tak, aby roční nájemné bylo hrazeno nájemcem vždy 
v minimální výši 250 000 Kč, za podmínky provedení výběrového řízení na zhotovitele dle 
platných zákonných předpisů

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 21



2.uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31.3.2022 uzavřené se 
subjektem Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ: 70886300 z 
důvodu úpravy nájemného dle bodu B)1., po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru 
uzavření dodatku

2962/122R/22
Dodatek k pojistné smlouvě č. 899-23727-15 o pojištění odpovědnosti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č.899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, jehož 
předmětem je navýšení pojistného na částku 2.038.500 Kč

2963/122R/22
Dohoda o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

Uzavření dohody o uznání dluhu a plnění dluhu ve splátkách s paní Angelikou Dunovou 
nar. **************************************************************, dle 
ustanovení § 1926 a násl. a § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, v předloženém znění dle přílohy důvodové zprávy

2964/122R/22
Souhlas s umístěním sídla - HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o., IČ: 
03261255 na adrese Masarykova 974/232, 400 01 Ústí nad Labem

2965/122R/22
Nabytí pozemku p. č. 3801/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s úplatným nabytím pozemku p. č. 3801/1 o výměře 277 m2 v k. ú. Ústí nad Labem od 
společnosti Krajská zdravotní a. s.

B) ukládá
náměstkovi primátora, majícímu ve své gesci oblast majetku

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

T: 31. 3. 2023

2966/122R/22
Žádost o schválení výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných 
břemen - ČEZ Distribuce, a.s.
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. žádost o výjimku z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění 
inženýrských sítí do pozemků města pro stavbu VBB 3-2022 „UL - Ústí n.L. – úpr., vVN k 
TS UL_UL_0809 (IE-12-4007327)“ společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035

B) schvaluje

1. zřízení věcného břemene a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k 
umístění a provozování podpěrného bodu (příhradového stožáru) na pozemku p.č. 1876/1 a 
podpěrného bodu (příhradového stožáru) na pozemku p.č. 1876/2 v k.ú. Klíše se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,- Kč 
bez DPH

2967/122R/22
Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2023 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Program pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2023 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v předloženém znění
2. Výzvu pro podávání žádostí o dotace v oblasti kultury pro rok 2023 v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti KULTURY v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem“ v předloženém znění

2968/122R/22
Program pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2023 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Program pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v předloženém znění
2. Výzvu pro podávání žádostí o dotace v oblasti sportu pro rok 2023 v rámci „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2023 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem“ v předloženém znění

2969/122R/22
Program pro poskytování dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2023 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Program pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 2023 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v předloženém znění
2. Výzvu pro podávání žádostí o dotace v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2023 v 
rámci „Programu pro poskytování dotací v oblasti VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT v roce 
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2023 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění

2970/122R/22
Poskytnutí dotací z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru školství, kultury a sportu roku 2022 a následné 
uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) ARS PORTA BOHEMICA z.s. (IČ 266 12 593) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí "Vzpomínkový pořad "POTLACH S KAPITÁNEM KIDEM" v Národním domě v 
Ústí nad Labem" ve výši 40.000 Kč
b) Antonín Kny (IČ 654 37 217) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "Jubilejní 
koncert k 55. výročí ústecké country legendy, skupiny Fešáci" ve výši 50.000 Kč

2971/122R/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 to v termínech uvedených dle důvodové zprávy takto:

a) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
c) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

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

a) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
b) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
c) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
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g) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
h) 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 v době 
ředitelského volna ve školním roce 2022/2023 uvedených v bodě A)2

2972/122R/22
Revitalizace ulice Nová II.etapa - uzavření Dodatku č. 4 k SoD

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „ Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ 

2973/122R/22
Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování ICT služeb pro příspěvkové 
organizace města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování ICT služeb pro příspěvkové 
organizace města uzavřené se společností Metropolnet, a. s., IČ 254 39 022, se sídlem Ústí 
nad Labem, Mírové náměstí 3097/37, kterým se mění platnost smlouvy z doby určité od 1. 
1. 2022 do 31. 12. 2022 na dobu neurčitou

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

a) uzavřít se společností Metropolnet, a.s., IČ 254 39 022, sídlo Ústí nad Labem, Mírové 
náměstí 3097/37 dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování ICT služeb pro 
příspěvkové organizace města

T: 17. 10. 2022

2974/122R/22
Plat ředitelky Jeslí města ÚL, ředitelky MŠ Karla IV. a ředitele ZŠ Vinařská

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 stanovuje

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitele příspěvkové organizace takto:
a) Mgr. Jiřina Konířová, ředitelka Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
platový výměr č. 153/2022 s účinností od 1. 10. 2022
b) Bc. Kateřina Nevřivá, ředitelka Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace, platový výměr č. 154/2022 s účinností od 1. 11. 2022
c) Mgr. Květoslav Kolařík, ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 
příspěvkové organizace, platový výměr č. 155/2022 s účinností od 1. 11. 2022

2975/122R/22
Stavební úpravy MŠ U plavecké haly - informace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

závěry plnění úkolu z usn. 2389/98R/21 ze dne 15.12.2021

2976/122R/22
Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkových organizací do výzvy SFŽP č. 5/2022 
- "Přírodní zahrady"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. se zapojením příspěvkových organizací statutárního města Ústí nad Labem do Výzvy č. 
5/2022 „Přírodní zahrady“ vyhlášené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím 
Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Národního programu životní prostředí. 
Jedná se o následující organizace:
a) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.,
IČ 44226268 – celkové předpokládané náklady projektu ve výši 500 000,- Kč vč. DPH
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o,
IČ 44555491 – celkové předpokládané náklady projektu ve výši 700 000,- Kč vč. DPH
c) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.,
IČ 44555202 – celkové předpokládané náklady projektu ve výši 500 000,- Kč vč. DPH
d) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o., IČ 44553153
- celkové předpokládané náklady projektu ve výši 410 700,- Kč vč. DPH
e) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o., IČ 70225958 – 
celkové předpokládané náklady projektu ve výši 200 000,- Kč vč. DPH
2. s realizací projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení na pozemku ve vlastnictví statutárního 
města Ústí nad Labem a jeho provozu na dobu minimálně 3 let u následujících 
příspěvkových organizací statutárního města Ústí nad Labem:
a) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. - pozemek s parcelním číslem 
861/349 v k. ú. K. Březno
b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o.
– pozemek s parcelním číslem 2339/42 v k. ú. Ústí nad Labem
c) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. – pozemek
s parcelním číslem 1538 a 1535 v k. ú. Bukov
d) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. – pozemek s parcelním číslem 
1101/1 v k. ú. Klíše
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e) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. – pozemek s 
parcelním číslem 4400/96 v k. ú. Ústí nad Labem
3. s financováním projektů příspěvkových organizací dle bodu A) 1. tohoto usnesení takto:
a) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.
- předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 425 
000,- Kč
- financování spoluúčasti ze strany zřizovatele ve výši 75 000,- Kč uznatelných nákladů na 
projekt
- financování 100% neuznatelných nákladů na projekt ze strany žadatele
b) Základní škola Ústí nad Labem, E Krásnohorské 3084/8, p. o.
- předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 500 
000,- Kč
- financováni spoluúčasti ze strany zřizovatele ve výši 200 000,- Kč
- financování 100% neuznatelných nákladů na projekt ze strany žadatele
c) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.
- předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 425 
000,- Kč
- financování spoluúčasti ze strany zřizovatele ve výši 75 000,- Kč uznatelných nákladů na 
projekt
- financování 100% neuznatelných nákladů na projekt ze strany žadatele
d) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o.
- předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 349 
095,- Kč
- financování spoluúčasti ze strany zřizovatele ve výši 61 605,- Kč
- financování 100% neuznatelných nákladů na projekt ze strany žadatele
e) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o.
- předfinancování projektu formou poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 170 
000,- Kč
- financování spoluúčasti ze strany zřizovatele ve výši 30 000,- Kč uznatelných nákladů na 
projekt
- financování 100% neuznatelných nákladů na projekt ze strany žadatele

2977/122R/22
Zrušení usnesení RM č. 281/11 bod B) a bod C) ze dne 21. 4. 2011 o úplatě za 
předškolní vzdělávání a zájmové vzdělávání

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) ruší

1. usnesení rady města č. 281/11 bod B) a bod C) ze dne 21. 4. 2011 o úplatě za předškolní 
vzdělávání v mateřských školách a zájmovém vzdělávání v základních školách

B) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSR

a) informovat ředitele/ředitelky základních škol a mateřských škol o zrušení usnesení rady 
města dle bodu A) 1 tohoto usnesení

T: 30. 9. 2022

2978/122R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - převod finančních prostředků v investiční části 
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rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 130,53 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 2 000 tis. Kč u 
akce „Investiční rezerva
OPRI – PD“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 130,53 tis. Kč 
u akce „DS Chlumec, p. o. –
vybudování bezbariérového sociálního zázemí“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 2 130,53 tis. 
Kč na akci „Elektronická požární
signalizace v objektech DPS - PD“

2979/122R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 880,06 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 880,06 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 650,16 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 219,75 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení řízení ITI, o částku 
10,15 tis. Kč

2980/122R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

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

1. informaci o stavu hospodaření p. o. ze sociální oblasti k 30. 6. 2022 a
o požadavcích příspěvkových organizací z oblasti sociální péče na navýšení příspěvku na 
provoz pro rok 2022 o celkovou částku 4 846,14 tis. Kč, která je uvedena v důvodové 
zprávě k tomuto usnesení
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B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
2 500 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 2 500 tis. Kč v položce Splátky půjčených 
prostředků od p. o. - OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad schválený rozpočet 2022 
příspěvkové organizaci Domov pro seniory Dobětice ve výši 2 500 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 670 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 670 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Základní škole Ústí nad 
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč na provozní výdaje 
související s nárůstem cen za dovážku obědů do školní jídelny
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz Mateřské škole, Ústí nad 
Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci ve výši 140 tis. Kč na provozní výdaje 
související s nárůstem cen zboží a služeb v roce 2022
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 350 tis. Kč na realizaci 
opravy WC u školní jídelny
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku příspěvkové organizaci Fakultní základní škola Ústí 
nad Labem, České mládeže 230/2, ve výši 130 tis. Kč, na akci „FZŠ – pořízení elektrického 
kotle do školní kuchyně“

C) ukládá
1. PhDr. Jiřímu Vronskému, řediteli Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace

a) informovat měsíčně odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic o 
vývoji struktury klientů organizace, včetně kvantifikace dopadů změn ve struktuře klientů, 
dle stupně závislosti, do hospodaření p. o.
 

T: 1. 10. 2022

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

a) použít finanční prostředky dle bodu B) 2., písmena d) tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2023

3. Mgr. Bc. Petře Holasové, ředitelce Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu B) 2., písmena e) tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2023

2981/122R/22
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Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na pokrytí 
navýšených mzdových nákladů p. o. pro rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 3 936 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 3 936 tis. Kč v položce Příjem z daně z 
hazardních a z technických her
a) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz nad SR 2022 příspěvkovým 
organizacím z oblasti p. o. ostatní v celkové výši 3 936 tis. Kč na pokrytí mzdových 
nákladů včetně souvisejících zákonných odvodů takto:
- Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 200 tis. Kč
- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 621 tis. Kč
- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 232 tis. Kč
- Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 572 tis. Kč
- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 1 077 tis. Kč
- Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 1 234 tis. Kč

2982/122R/22
Rozpočtové opatření KP - MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 380 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 380 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (vytvořené KP nad schválený rozpočet)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 
380 tis. Kč

2983/122R/22
Rozpočtové opatření ODM a KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a kanceláře primátora ve výši 100 tis. Kč 
takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, o částku 100 tis. Kč v položce 
Ostatní výdaje odboru

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP, oddělení cestovního ruchu o částku 
100 tis. Kč
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2984/122R/22
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2022/2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace v rámci 17. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2022/2023 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu v 
Příloze č. 2 Důvodové zprávy s následujícími žadateli:

a) DRUG – OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559) na projekt „Komunitní zahrada“ ve výši 
30.000,- Kč
b) Centrum podpory zdraví z.ú. (IČ: 22608389) na projekt „Dny s Cepíkem“ ve výši 
30.000,- Kč
c) Charita Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 44225512) na projekt „Společnými silami pro zdravou 
komunitu“ ve výši 30.000,- Kč
d) Charita Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 44225512) na projekt „KPZ – komunitní podpora 
zdraví“ ve výši 30.000,- Kč
e) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem (IČ: 
70901562) na projekt „Úprava prostor
k setkávání veřejnosti“ ve výši 30.000,- Kč
f) AMK Česká brána v ÚAMK (IČ: 44553790) na projekt „Ústecká veterán rallye“ ve výši 
30.000,- Kč
g) MEDIC Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 01546945) na projekt „Se sanitkou mezi školáky“ ve 
výši 30.000,- Kč
h) Klub vodáků Střekov, z.s. (IČ: 70890480) na projekt „Den otevřených dveří“ ve výši 
30.000,- Kč
i) Přátelé Skorotic z.s. (IČ: 08797889) na projekt „Skorotický disgolf“ ve výši 30.000,- Kč
j) Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem (IČ: 63153467) na 
projekt „Prožití nejen církevních
 tradic „Od dušiček do Vánoc“ v kostele apoštola Pavla“ ve výši 30.000,- Kč

2985/122R/22
Rozpočtové opatření KP a KT 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 207,39 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 207,39 tis. 
Kč v položce
Zprostředkující subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
207,39 tis. Kč takto:
- 155,00 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
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- 52,39 tis. Kč v položce Povinné pojistné

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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Výpis z usnesení 115. Rada města UL - an..pdf k usnesení č. 2959/122R/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: Tomáš Hájek, 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. 4 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, Dodatku č. 2 ze dne 3.6.2022 a 
Dodatku č. 3 ze dne 24.8.2022  (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 

 

  

Návrh Dodatku č. 4_ k SoD.docx k usnesení č. 2972/122R/22



II. Předmět a účel dodatku 

1. Tento Dodatek č. 4 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 změny termínu provedení Díla vznikla v důsledku okolností souvisejících 
s vydáním legislativních povolení na změnu dopravního značení a s vydáním nového 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Nová. 

3. Tato změna byla vyhodnocena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako změna nepodstatná. 
 

 
 

III. Změna Smlouvy 

4. Smlouva se mění tak, že část IV. (Místo a čas plnění díla) odst. 2. nově zní:“2.  Zhotovitel 
je povinen zahájit práce na provádění Díla po nabytí účinnosti Smlouvy na základě 
písemné výzvy objednatele k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli nejpozději do 30.10.2022.“  

 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

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

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č………... ze dne xx.xx. 2022 

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

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

 

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

 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne 

Objednatel:      Zhotovitel:  

        

 

          

………………………………………. ………………………………………. 

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