
U s n e s e n í

z 124. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 10. 10. 2022

Usnesení č. 2987/124R/22 - 3047/124R/22

2987/124R/22
Změna účelu schválené dotace pro MO Střekov 

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

1. žádost MO Střekov ze dne 8. září 2022 o změnu účelu již poskytnuté investiční dotace 
pro MO Střekov v roce 2021 ve výši 175,00 tis. Kč z investiční akce „MO Střekov – 
Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží“, poskytnuté z rozpočtu 
MmÚ v rámci Participativního rozpočtu „Ústečané společně“ na neinvestiční akci „MO 
Střekov – Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží“

B) schvaluje

1. změnu účelu již poskytnuté investiční dotace pro MO Střekov v roce 2021 ve výši 
175,00 tis. Kč z investiční akce „MO Střekov – Doplnění a renovace dětského hřiště na 
Střekovském nábřeží“, poskytnuté z rozpočtu MmÚ v rámci Participativního rozpočtu 
„Ústečané společně“ na neinvestiční akci „MO Střekov – Doplnění a renovace dětského 
hřiště na Střekovském nábřeží“

2988/124R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory Severní 
Terasa, příspěvková organizace“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Praní a čištění prádla pro Domov pro 
seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 
2 200 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení.
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Praní a čištění prádla pro Domov pro seniory 
Severní Terasa, příspěvková organizace“

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Praní a 
čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“, 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 „Praní a 
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čištění prádla pro Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace“, včetně 
případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Bc. Petr Boťanský, ředitel Domova pro seniory Severní Terasa, p. o.
b) Valentina Hrdličková, vedoucí ekonomického úseku Domova pro seniory Severní 
Terasa, p. o.
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) Hana Löffelmannová, vedoucí úseku přímé obslužné péče Domova pro seniory Severní 
Terasa, p. o.
b) Lenka Tesařová, hospodářka Domova pro seniory Severní Terasa, p. o.
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2989/124R/22
Vyhlášení veřejné zakázky „Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 7 933 885,- Kč bez DPH 
formou otevřeného řízení, po kontrole zadávací dokumentace řídícím orgánem
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb“

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“, 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 „Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
b) Tomáš Mokrý, technik provozně technického oddělení OMOSRI

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 2 z 29



c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2990/124R/22
Rozpočtové opatření OSS – zapojení finančních prostředků v rámci spolupráce na 
realizaci komunitního plánu Ústí nad Labem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, ve výši 30 tis. Kč - zapojení finančního 
příspěvku na tvorbu 7. komunitního plánu péče ORP Ústí nad Labem na období 2023-2026 
od města Trmice takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce Neinvestiční přijaté 
transfery od obcí

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

2991/124R/22
Rozpočtové opatření MP - zapojení příjmů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 500,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 143,50 tis. Kč v položce Příjem přijatých 
sankčních plateb (městská policie)

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 117,20 tis. Kč v položce Příjem z vlastní 
činnosti (městská policie)

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 239,30 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (městská policie)

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 500,00 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje

2992/124R/22
Návrh opatření k úsporám energií - DpmÚL a.s. 

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

1. Návrh opatření ke snížení spotřeby energií a PHM v MHD a ve správě veřejného 
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osvětlení ve městě Ústí nad Labem

B) ukládá
Mgr. Ing. Simoně Mohacsi, MBA, výkonné ředitelce Dopravního podniku města Ústí nad 
Labem a.s. a Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu Odboru dopravy a majetku MmÚ

a) v oblasti městské hromadné dopravy
(a) podrobněji rozpracovat navržené varianty omezení autobusové dopravy
T:31. 10. 2022
(b) s ohledem na předpokládané navýšení cen elektrické energie v roce 2024 zpracovat 
návrh nového linkového vedení městské hromadné dopravy
T:30. 6. 2023
b) v oblasti veřejného osvětlení
(a) omezit slavnostní osvětlení pouze na dny státních svátků a významných dnů
T:31. 10. 2022
(b) zpracovat plán výměny svítidel za LED svítidla
T:31. 12. 2022

T: 30. 6. 2023

2993/124R/22
Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti - dodatek 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 6 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a 
Statutárním městem Ústí nad Labem

2994/124R/22
Zrušení předkupního práva k objektu Bělehradská 1550/29 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s využitím uplatnění předkupního práva ze dne 6. 12. 1993 s oprávněním pro statutární 
město Ústí nad Labem k 1/2 podílu ke stavbě Bělehradská č. p. 1550 a pozemku p. č. 1851 
o výměře 781 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1550, vše v k. 
ú. Ústí nad Labem, ve vlastnictví společnosti Bělehradská 1550/29 s.r.o., IČO 14254158, za 
kupní cenu ve výši 2.500.000,- Kč

2. se zrušením předkupního práva ze dne 6. 12. 1993 s oprávněním pro statutární město 
Ústí nad Labem k 1/2 podílu ke stavbě Bělehradská č. p. 1550 a pozemku p. č. 1851 o 
výměře 781 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1550, vše v k. ú. 
Ústí nad Labem, ve vlastnictví společnosti Bělehradská 1550/29 s.r.o., IČO 14254158 s 
tím, že bude možno zrušit předkupní právo k 1/2 podílu nemovitostí po rekonstrukci a 
kolaudaci stavby č. p. 1550

B) ukládá
1. 1. členu rady, majícímu ve své gesci oblast majetku

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
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T: 31. 3. 2023

2995/124R/22
Služebnost k části pozemku p. č. 29/1 v k. ú. Dělouš

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 29/1 o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 
397956 m2 v k. ú. Dělouš na dobu
20 ti let za částku 450.000,- Kč

2996/124R/22
UL - Vaňov, Kruhová, p.p.č. 688/78 - OM - souhlas k právu provést stavbu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

1. souhlas s právem provést stavbu zařízení distribuční soustavy na hranici pozemku p.p.č. 
688/83 k.ú. Vaňov

2997/124R/22
Převod částí pozemků p. č. 88 a 229/1 v k. ú. Brná nad Labem do správy MO ÚL – 
Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. převod
a) části pozemku p. č. 88 označené dle geometrického plánu č. 1804-78/2019 jako pozemek 
č. 89/2 díl „a“ o výměře 3 m2
b) částí pozemku p. č. 229/1 označených dle geometrického plánu č. 1804-78/2019 jako 
pozemek č. 229/3 o výměře 41 m2 a pozemek p. č. 229/4 o výměře 6 m2
vše v k. ú. Brná nad Labem, z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze 
správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku 
Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za účelem narovnání majetkoprávních vztahů 
se státním podnikem Lesy ČR ve věci vypořádání pozemků koryta Průčelského potoka

2998/124R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 4947/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4947/1 o výměře cca 121 m2 z celkové výměry 1333 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 800,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že součástí prodeje nebude část pozemku navazující na 
přilehlou komunikaci
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e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně znaleckého posudku a 
geometrického plánu
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2999/124R/22
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1408 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1408 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Brná nad Labem

3000/124R/22
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1233/5 v k. ú. Varvažov u Telnice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1233/5 o výměře cca 170 m2 z celkové výměry 
17191 m2 v k. ú. Varvažov u Telnice

3001/124R/22
Rozpočtové opatření ODM - rozvoj cyklistiky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 500 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 1 500 tis. Kč v položce 
Rozvoj cyklistiky

3002/124R/22
Rozpočtové opatření ODM - čištění chodníků a vozovek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru v celkové výši 2 200 
tis Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 200 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 2 000 tis. Kč
v položce Čištění chodníků a vozovek
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 200 tis. Kč
v položce Zimní údržba chodníku a vozovek
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3003/124R/22
Rozpočtové opatření ODM – přijaté pojistné náhrady ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 47,45 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 47,45 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, Oddělení evidence majetku o 
částku 47,45 tis. Kč na zajištění správy majetku města

3004/124R/22
Rozpočtové opatření ODM - podchod pro chodce a cyklisty I/30 pod ul. Božtěšická

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.rozpočtové opatření odboru dopravy majetku a finančního odboru ve výši 2 398,50 tis. 
Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 398,50 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b)zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 01 o částku 2 398,50 tis. Kč na 
akci „Projektové práce na akce ODM“

3005/124R/22
Rozpočtové opatřeni ODM - věcná břemena a nájmy

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 800 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 200 tis. Kč v položce
Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 600 tis. Kč v položce
Převody vlastních fondů podnikatelské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 481 tis. Kč
v položce Ostatní výdaje odboru
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 19 tis. Kč
položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence majetku o 
částku 300 tis. Kč

3006/124R/22
Rozpočtová opatření ODM - investice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 900 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 4 900 tis. Kč u 
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akce „Rekonstrukce komunikací“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 4 900 tis. Kč na 
akci „Školní, Návětrná, Vojnovičova – rekonstrukce komunikací“

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 970 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 970 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 970 tis. Kč na akci 
„Hromadný parking Přístavní“

3007/124R/22
Rozpočtové opatření ODM - nájmy

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2.275,11 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2.275,11 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů podnikatelské činnosti (ODM nájmy)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 2.275,11 tis. Kč v položce 
Rezerva – správa nebytových prostor

3008/124R/22
„Bukov–centrum“ obsazení 2 bytů zvláštního určení o velikosti 1+KK 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt číslo 
205, Baráčnická 808/1 v k.ú. Bukov s žadatelkou – paní ********************
2. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt číslo 
205, Baráčnická 810/5 v k.ú. Bukov s žadatelem – pan **************

3009/124R/22
Schválení dohody 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 
*************************************************************************
********************, 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

3010/124R/22
Smlouva o výpůjčce pozemku č. 0000/2022-SŽ-OŘ UNL-OOČ - Správa železnic, 
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státní organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku VS 6508014722 s půjčitelem Správa železnic, 
státní organizace, IČO 709 94 234, na výpůjčku
a) pozemku p. č. 98 o výměře 81 m2 v k. ú. Svádov
b) pozemku p. č. 135/3 o výměře 74 m2 v k. ú. Svádov
c) pozemku p. č. 135/4 o výměře 18 m2 v k. ú. Svádov
d) pozemku p. č. 2123 o výměře 1 022 m2 v k. ú. Střekov
e) pozemku p. č. 2124 o výměře 1 642 m2 v k. ú. Střekov
f) části pozemku p. č. 2118 označené dle geometrického plánu č. 2593–99/2017 jako 
pozemek p. č. 2118/2 o výměře 1 668 m2 v k. ú. Střekov
g) pozemku p. č. 1400 o výměře 40 m2 v k. ú. Střekov

na dobu určitou, do doby realizace bezúplatného převodu vypůjčených pozemků do 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

3011/124R/22
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo "Regenerace sídliště - zadní trakt ul. Masarykova"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.02.2022 „Regenerace sídlišť zadní 
trakt ul. Masarykova“ se společností Ars Fabrika s.r.o., zastoupený Ing. Mgr. Akad. arch. 
Ivo Kramlem, jednatelem, Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, IČO 264 932 25, z důvodu 
změny fakturace (viz dodatek)

3012/124R/22
Převod pozemku p. č. 4856 v k. ú. Ústí nad Labem do správy MO ÚL – Severní 
Terasa

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. převod pozemku p. č. 4856 o výměře 938 m2, trvalý travní porost, k. ú. Ústí nad Labem, 
z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 
nad Labem – Severní Terasa za podmínky, že dojde-li k realizaci veřejně prospěšné stavby 
„Centrální park“ nebo jiné investiční akce města, bude pozemek v případě potřeby vrácen 
do vybraného majetku města

3013/124R/22
I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno - smlouva o vypořádání 
některých práv a povinností

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací 
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stavby „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno“ 

3014/124R/22
Výpůjčka domovních čerpacích jednotek – kanalizace Strážky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o výpůjčce čerpadla AQK-04N3, pořízeného v rámci stavby „Ústí nad 
Labem – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. 
L.“, za účelem provozování domovní čerpací jednotky na pozemku p.č. 325/1 v k.ú. 
Habrovice, která se napojuje na kanalizaci na pozemku p.č. 86 v k.ú. Strážky u Habrovic, s 
vlastníkem objektu č. e. 57, který je součástí pozemku p.č. 326 v k.ú. Habrovice, za 
podmínek:
a) uzavření smluvního vztahu na dobu určitou do doby ukončení udržitelnosti projektu, s 
tím, že po této době dojde k bezúplatnému převodu předmětu výpůjčky do výlučného 
vlastnictví vypůjčitele
b) veškeré náklady spojené s provozem a údržbou čerpadla, včetně odstraňování zjištěných 
nedostatků bude hradit vypůjčitel

3015/124R/22
Pronájem odstavné plochy – Střížovický vrch

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy se společností GENOVA spol. s r.o., IČ: 48265501, na 
pronájem pozemku p.č. 1029/2 v k.ú. Všebořice, který je ve vlastnictví společnosti, za 
účelem zajištění odstavného stání pro návštěvníky Střížovického vrchu, za podmínek:
a) nájemné ve výši 10 000,-Kč/rok
b) zajištění úklidu předmětu nájmu městem

3016/124R/22
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - I/62 Ústí nad Labem, OK 
Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k umístění a 
provozování veřejného osvětlení (SO 431, SO 432) mezi budoucí stranou oprávněnou 
statutárním městem Ústí nad Labem a budoucí stranou povinnou společností Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 v rámci realizace stavby I/62 Ústí nad Labem, OK Krásné 
Březno. Věcné břemeno bude zřízeno k budoucím služebným pozemkům p. p. č. 84/9, p. p. 
č. 777/21, p. p. č. 1167/5, p. p. č. 1167/16, p. p. č. 1167/19, p. p. č. 1167/21, p. p. č. 
1167/32, p. p. č. 1167/34, p. p. č. 1167/35, p. p. č. 1167/36, p. p. č. 1167/37, p. p. č. 
1167/40, p. p. č. 1167/41, p. p. č. 1167/42, p. p. č. 1167/43, p. p. č. 1167/44, p. p. č. 
1167/46, p. p. č. 1167/47, p. p. č. 1167/48, p. p. č. 1168/25 v k. ú. Krásné Březno za 
jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH

3017/124R/22

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 10 z 29



Souhlas s navýšením kapacity Základní umělecké školy - Výtvarné studio, s. r. o., 
Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s navýšením celkové kapacity Základní umělecké školy - Výtvarné studio, s. r. o., 
Střekovské nábřeží 788/18, Ústí nad Labem, vedených v Rejstříku škol a školských 
zařízení, o 20 žáků s účinností od 1. 9. 2023, a to k návrhu zápisu nově zřízeného dalšího 
místa poskytování základního uměleckého vzdělávání v části prostorů objektu Mateřské 
školy Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace, dle § 145 
odst. 1, dále také dle § 149 odst. 3 a § 147 odst. 1p) školského zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů

3018/124R/22
Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 2022 - zvýšené 
náklady za pronájem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

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) Ústecká akademie plaveckých sportů z.s. (IČ 046 10 881) na "zvýšené náklady za využití 
plavecké haly Klíše" ve výši 350.000 Kč
b) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na "zvýšené náklady za 
využití plavecké haly Klíše“ ve výši 100.000 Kč

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

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

T: 5. 12. 2022

3019/124R/22
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin školního roku 
2022/2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přerušení nebo omezení provozu mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2022/2023, v souladu s § 3 odst. 2 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to dle 
termínů uvedených v přiložené tabulce k důvodové zprávě takto:

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
c) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
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d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
j) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
l) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
m) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
n) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
o) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
p) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
q) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
r) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
s) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
t) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
u) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
v) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
x) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
z) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
aa) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
bb) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
cc) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
dd) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 
organizace
ee) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době 
vánočních prázdnin školního roku 2022/2023 uvedených v bodě A)1

3020/124R/22
Změna zástupce zřizovatele ve školské radě Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvková organizace

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

1. regiznaci Mgr. Martina Krska na funkci člena školské rady Fakultní základní školy Ústí 
nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
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B) jmenuje

1. Mgr. Bc. Milana Horáka
a) zástupcem zřizovatele do školské rady Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 
mládeže 230/2, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v 
platném znění

3021/124R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Imrichu Parlagim

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

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Imricha Parlagiho, datum narození 2. 1. 1949 a 
datum úmrtí 27. 6. 2010, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení, a to 
50 ks nábojů ráže 7,65 mm Browning, 1 ks zásobníku ke zbrani a umělohmotného kufříku 
pro ukládání střelné zbraně 

C) ukládá
1. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI 

a) zajistit odpověď Mgr. Markétě Tulačkové, notářce se sídlem Revoluční 1420/2, Ústí nad 
Labem, ve smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

T: 31. 10. 2022

3022/124R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 100,61 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 100,61 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady) - OMOSRI

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 100,61 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace 8,31 tis. Kč
Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace 0,93 tis. 
Kč
Domov Velké Březno, příspěvková organizace 2,54 tis. Kč
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5,20 tis. Kč
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Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 6,25 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 5,45 tis. Kč
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace 9,63 tis. Kč
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 
34,99 tis. Kč
Základní škola a Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 7,24 tis. 
Kč
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 
20,07 tis. Kč

3023/124R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka ve výši 77,55 tis. Kč – převod finančních prostředků v rámci 
realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s 
rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického rozvoje 
o částku 77,55 tis. Kč

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 77,55 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

3024/124R/22
Rozpočtová 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 ve 
výši 480,67 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva práce 
a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 480,67 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, obdržené v rámci 
operačního programu Zaměstnanost, Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizaci ve výši 480,67 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 25 558,40 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 25 558,40 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 25 558,40 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2022 – 4. 
splátka (dofinancování) takto:
Domov Velké Březno, p. o. 3 350,10 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 1 753,90 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 5 317,10 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 4 802,30 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 4 201,80 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 1 697,30 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 1 163,40 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 3 272,50 tis. Kč

3025/124R/22
Rozpočtová opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím z oblasti školství

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

1. vyhlášení 1. kola výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předkládání 
žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným 
zastoupením sociálně znevýhodněných žáků
2. účast níže uvedených základních škol ve výzvě dle bodu A) 1. tohoto usnesení:
Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150;
Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37;
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8;
Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5;
Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19;
Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19;
Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5;
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17;
Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38;
Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a;
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193

B) souhlasí

1. s předfinancováním projektu pro rok 2023, 2024 a 2025 formou poskytnutí finanční 
výpomoci na první čtyři měsíce daného roku u základní škol dle bodu A) 2. tohoto usnesení

C) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 450 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKS, oddělení školství o částku 450 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
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příspěvkových organizací – poskytnutí účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, v celkové výši 450 tis. Kč, určených na krytí zvýšených 
provozních nákladů souvisejících se zapojením ZŠ do aktivit realizovaných v rámci 
Národního plánu obnovy na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně 
znevýhodněných žáků, v členění a výši uvedené v Příloze č. 1 tohoto Usnesení
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 107 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 107 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04, - poskytnutí 
investičního příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad 
Labem, Kamenná 1430/1, ve výši 107 tis. Kč, na akci „MŠ Kameňáček – pořízení 
elektrického kotle do školní kuchyně“

D) ukládá
1. Mgr. Miloši Hruškovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2022

3. Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 
3084/8 příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2022

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

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

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

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

6. Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

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

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 16 z 29



8. Mgr. Jindře Šteflové, ředitelce, Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení 

T: 31. 12. 2022

9. Mgr. Marii Čápové, ředitelce, Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

10. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

11. Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 1., Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

12. Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
1430/1, příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu C) 2., písmena b) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

3026/124R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně 
odvodnění PHK)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 530,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01 o částku 890,00 tis. Kč 
u akce „Sportovní infrastruktura - PD“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 640,00 tis. Kč 
u akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 1 530,00 tis. 
Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. odvodnění PHK)“

3027/124R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI, odměny pro ředitele škol a ředitelku ZOO ÚL, plat 
ředitele KSmÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 136 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 136 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 Zoologické zahrady Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace ve výši 136 tis. Kč na pokrytí prostředků na platy včetně 
souvisejících zákonných odvodů

2. ředitelům základních škol a mateřských škol mimořádné odměny v souvislosti s 
činnostmi spojenými s přijímáním dětí k předškolnímu a základnímu vzdělávání v období 
do 30. 6. 2022 v rámci zákona Lex Ukrajina takto:
a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/76/2022)
b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2022)
c) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2022)
d) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/79/2022)
e) Mgr. Zdeněk Lutovský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2022)
f) Mgr. Bc. Marta Maděrová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/81/2022)
g) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2022)
h) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/83/2022)
i) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/84/2022)
j) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2022)
k) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/86/2022)
l) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/87/2022)
m) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/88/2022)
n) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2022)
o) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/90/2022)
p) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/91/2022)
q) Mgr. Miloš Hruška, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/92/2022)
r) Mgr. Alena Diusová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2022)
s) Mgr. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2022)
t) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 
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2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2022)
u) Bc. Kateřina Nevřivá, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/96/2022)
v) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2022)
w) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2022)
x) Mgr. Bc. Daniel Příhoda, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 
organizace (rozhodnutí č. O/99/2022)
y) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 
782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2022)
z) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2022)

3. v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, odměnu k ocenění pracovních zásluh při odchodu do starobního 
důchodu ke dni 31. 10. 2022
a) Aleně Deylové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/102/2022)

4. mimořádnou odměnu za úspěšné splnění podmínek pro plnohodnotné členství 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v Evropské asociaci 
zoologických zahrad a akvárií
a) Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace (rozhodnutí č. O/103/2022)

B) stanovuje

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat
a) Ing. Janu Kvasničkovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, platový výměr č. 156/2022 s účinností od 1. 11. 2022

3028/124R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí peněžních prostředků z Fondu pro 
záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 591,80 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 591,80 tis. Kč - „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 06,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci ve výši 591,80 tis. Kč na akci „Zapojení okruhů elektro a posílení trafostanice 
TS2“
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B) ukládá
1. Ing. Iloně Pšenkové, Ph.D., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem příspěvkové 
organizace

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

T: 31. 12. 2022

3029/124R/22
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Obědy pro děti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvkové organizace, 
následovně:
- ve výši 7 780,- Kč na období do 31. 12. 2022
- ve výši 14 260,- Kč na období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

3030/124R/22
Požadavek na předložení návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 ukládá

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

a) předložit nově zvolenému zastupitelstvu města Ústí nad Labem zpracovaný návrh 
rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

T: 31. 3. 2023

3031/124R/22
Zoologická zahrada 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 elektrické multikáry dle bodu C)1. tohoto usnesení
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C) schvaluje

1. investiční záměr za účasti finančních prostředků z výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení 
spočívající v pořízení elektrické multikáry do 3,5 t (vozidlo kategorie N1) v předpokládané 
výši 1 250 tis. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná dotace bude činit 600 tis. Kč za 
předpokladu, že zmíněné vozidlo nahradí stávající užívané vozidlo na fosilní paliva

D) ukládá
1. Ing. Iloně Pšenkové, Ph. D., ředitelce Zoologické zahrady 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: 31. 12. 2022

3032/124R/22
"Čelakovského - smíšený dům" - uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo

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

Změnový list č. 3, který je přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který je 
přílohou tohoto usnesení

3033/124R/22
Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje - uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace

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

podmínky vyplývající ze smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu 
Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje

B) schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Krizové byty pro 
potřeby občanů Ústeckého kraje z Fondu Ústeckého kraje, která je přílohou tohoto usnesení

C) ukládá
PhDr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města,

podepsat smlouvu o poskytnutí investiční dotace k realizaci projektu Krizové byty pro 
potřeby občanů Ústeckého kraje dle bodu B) tohoto usnesení

T: 17. 10. 2022

3034/124R/22
Finanční vyrovnání účelově poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, určených ke krytí zvýšených provozních nákladů 
souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do školských zařízení, v 
období do 30. 6. 2022
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s finančním vyrovnáním účelově poskytnutých finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, určených ke krytí zvýšených provozních nákladů 
souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do školských zařízení v období 
do 30. 6. 2022, v členění a výši uvedené v Příloze č. 1 tohoto usnesení

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 237,41 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – u poskytnutých účelových příspěvků na provoz příspěvkovým 
organizacím z oblasti školství, v celkové výši 237,41 tis. Kč, v členění a výši dle Přílohy č. 
1 usnesení
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM ve výši 237,41 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 167,27 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 167,27 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí doplatku účelového příspěvku na provoz 
příspěvkovým organizacím z oblasti školství, v celkové výši 167,27 tis. Kč, určeného ke 
krytí zvýšených provozních nákladů souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z 
Ukrajiny do školských zařízení v období do 30. 6. 2022, v členění a výši uvedené v Příloze 
č. 1 tohoto usnesení“

C) ukládá
 1. Mgr. Miloši Hruškovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

2. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

3. 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 B) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 10. 2022

4. Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 
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příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

5. Mgr. Zdeňkovi Lutovskému statutárnímu zástupci Základní školy Ústí nad Labem, SNP 
2304/6, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

6. Mgr. Bc. Martě Maděrové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

7. 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 B) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 10. 2022

8. 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 B) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 10. 2022

9. 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 B) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 10. 2022

10. Mgr. Jindře Šteflové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

11. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

12. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizace
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a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu B) 1., 
Přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 24. 10. 2022

13. Bc. Jaroslavě Sobotkové, ředitelce Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem, 
Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

14. Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
1430/1, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

15. Bc. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 
Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

16. Mgr. Jitce Tržilové, ředitelce Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 
3207/45, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

17. Bc. Lence Kalousové, ředitelce Mateřské školy Kytička, Ústí nad Labem, Pod 
Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

18. Mgr. Bc. Danielu Příhodovi, řediteli Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace

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

T: 24. 10. 2022

3035/124R/22
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ – akceptace 
Rozhodnutí č. 2, včetně podmínek z OPTP

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

1. informaci o vydání Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č. j. 12831/2022-55/2 ze dne 16. 
9. 2022 z Operačního programu Technická pomoc u projektu „Podpora řízení ITI 
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Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ ve znění dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
2. informace o Podmínkách realizace č. 2 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ z Operačního programu Technická pomoc ve znění 
dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy

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

1) akceptovat Podmínky realizace č. 2 u projektu „Podpora řízení ITI 
Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ z operačního programu Technická pomoc 
elektronickým podpisem v monitorovacím systému MS2014+

T: 31. 10. 2022

3036/124R/22
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace

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

1) doporučení konkursní komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky 
Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvkové organizace ze dne 
30. 9. 2022

B) jmenuje

s účinností od 1. 11. 2022
1. Bc. Pavlínu Bergmannovou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 
2027/11, příspěvkové organizace

C) stanovuje

1. Bc. Pavlíně Bergmannové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Emy Destinové 
2027/11, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 11. 2022 (platový výměr č. 157/2022)

3037/124R/22
Revitalizace ulice Nová II.etapa - uzavření Dodatku č. 5 k SoD

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci „ Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“

3038/124R/22
Přehled opatření ke snížení spotřeby energií v příspěvkových organizacích města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí
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1. souhrnný přehled opatření ke snížení spotřeby energií navržený jednotlivými 
příspěvkovými organizacemi města

3039/124R/22
Podání žádosti o dotaci v rámci programu NSA 162 55 – Standardizovaná sportovní 
infrastruktura 2020 – 2024: Stavba tenisové haly

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

informaci o výzvě č. 20/2022 Standardizovaná infrastruktura programu č. 162 55 
Standardizovaná infrastruktura 2020–2024

B) schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Stavba tenisové haly“ v rámci výzvy dle bodu A)1. 
tohoto usnesení se spolufinancováním ve výši min. 30 % celkových způsobilých výdajů a 
100 % neuznatelných výdajů na projekt, přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt 
činí částku ve výši 23 100,00 tis. Kč vč. DPH

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

podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

T: 31. 10. 2022

3040/124R/22
Podání žádosti o dotaci v rámci programu NSA 162 55 – Standardizovaná sportovní 
infrastruktura 2020 – 2024: Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a 
technických sektorů

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

informaci o výzvě č. 20/2022 Standardizovaná infrastruktura programu č. 162 55 
Standardizovaná infrastruktura 2020–2024

B) schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a 
technických sektorů“ v rámci výzvy dle bodu A)1. tohoto usnesení se spolufinancováním 
ve výši min. 30 % celkových způsobilých výdajů a 100 % neuznatelných výdajů na projekt, 
přičemž celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 15 135,08 tis. Kč vč. 
DPH

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

podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto usnesení

T: 31. 10. 2022

3041/124R/22
Vyhlášení veřejné zakázky: Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných budovách města Ústí nad Labem
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení č. 2004/83R/21 ze dne 16. 7. 2021

B) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou 
plnění ve výši 370 000 tis. Kč vč. DPH formou jednacího řízení s uveřejněním
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“

C) pověřuje

1. společnost PKV Build s.r.o., případně potřebné poddodavatele
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad 
Labem“, vyjma úkonů vyhrazených zadavateli dle ust. § 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Tomáš Uríček, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora energeticky 
úsporných opatření metodou EPC
d) Ewa Jetelinová, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora energeticky 
úsporných opatření metodou EPC
e) Pavel Tošovský, náměstek primátora
2. náhradníci:
a) Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
b) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Marta Kresáková, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
d) Jiří Španihel, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora energeticky 
úsporných opatření metodou EPC
e) Petr Nedvědický, primátor města

3042/124R/22
ZŠ E. Krásnohorské - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek 
Nadace ČEZ v rámci grantového řízení „Podpora regionů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 
organizace, do veřejného grantového řízení „Podpora regionů“ vyhlášeného Nadací ČEZ, 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, o nadační příspěvek ve výši 320 000,- Kč na realizaci 
projektu „Přírodní zahrady – učení v přírodě“
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace
3. s realizací projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení na pozemku ve vlastnictví statutárního 
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města Ústí nad Labem s parcelním číslem 2339/42 v k. ú. Ústí nad Labem

3043/124R/22
Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ – 
akceptace změnového Rozhodnutí č. 2, včetně podmínek z Operačního programu 
Technická pomoc

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

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č.j. 69873/2020-55/2 
z Operačního programu Technická pomoc ze dne 16. 9. 2022
2. informace o Podmínkách realizace projektu z Operačního programu Technická pomoc 
pro období 2014-2020

B) ukládá
PhDr. Ing. Petru Nedvědickému

1. akceptování Podmínek č. 2 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 
MS2014+

T: 14. 10. 2022

3044/124R/22
Rozpočtové opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 1 250 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 03, o částku 1 250 tis. Kč u akce 
„Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 03, o částku 1 250 tis. Kč na akci 
„Dozajištění skalního řícení v ul. Čajkovského“

3045/124R/22
Rozpočtové opatření OÚPSŘ - "Ortofotomapa 2022 s vegetací" 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu ve výši 151 tis. Kč 
takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OÚPSŘ, oddělení GIS o částku 151 tis. 
Kč

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OÚPSŘ, sk. č. 01, o částku 151 tis. Kč na 
akci „Ortofotomapa 2022 s vegetací“

3046/124R/22
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Rozpočtové opatření OHS - přesun finančních prostředků v investiční části 
výdajového rozpočtu OHS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy v celkové výši 2 150 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 04 o částku 2 150 tis. Kč u akce 
„ Náhradní zdroj el. energie MmÚ“
b) zvýšení investiční části rozpočtu OHS, sk. č. 03 o částku 850 tis. Kč na akci „ 
Rekonstrukce střechy Archivu“
c) zvýšení investiční části rozpočtu OHS, sk. č. 03 o částku 1 000 tis. Kč na akci „Výměna 
hromosvodů MmÚ, přístavby včetně garáží Důlce“
d) zvýšení investiční části rozpočtu OHS, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč na akci „Vyvolávací 
systém na Odbor správní a živnostenský – odd. živnostenského úřadu“

3047/124R/22
Rozpočtové opatření ODM - rekonstrukce Matiční 184/9

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 5 000,00 tis. 
Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 5 
000,00 tis. Kč (rezerva na nepředvídatelné výdaje – soudní spory atd.)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 03 o částku 5 000,00 tis. Kč na 
akci „Stavební úpravy objektu č. p. 183/9, ul. Matiční – krizové byty“

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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1 2 3

P. č. Název příspěvkové organizace

Výše 

poskytnuté 

zálohy

v tis. Kč

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 30,00

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace 30,00

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 30,00

4. Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace 30,00

5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace 30,00

6. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 30,00

7. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace 30,00

8. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 150,00

9. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 30,00

10. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace 30,00

11. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 30,00

Celkem 450,00

Příloha č. 1 usnesení

Výše poskytnutého účelového příspěvku na provoz určeného na krytí  provozních nákladů 

souvisejících se zapojením ZŠ do aktivit realizovaných v rámci Národního plánu obnovy na podporu 

škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků v období září - prosinec 2022

RO OŠKS a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím z oblasti školství_P1usnesení.pdf kusnesení č. 3025/124R/22



 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                     SML                                                                                                         

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

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

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

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

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

 

2. SIM stavby spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Petrem Sládkem 

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

IČ:     25460625     

DIČ:    CZ25460625  

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:    182161330/0300  

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Sládek   

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

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

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

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

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

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ ve znění Dodatku č. 

1 ze dne 17. 2. 2022, Dodatku č. 2 ze dne 14. 4. 2022 a Dodatku č. 3 ze dne 27. 7. 2022 

(dále jen „Smlouva“). 
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2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze 
Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Změny závazku ze Smlouvy jsou: 

a. dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeny v rozsahu 0,3 %, a konkrétně 
jsou vymezeny ve změnovém listu č. 3, a  

b. dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy potřeba těchto změn vznikla v 

důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž 
změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by 
způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení 
díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 0,5 % 
původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně 
vymezeny a oceněny ve změnovém listu č. 3. 

4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 15. 
uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku v souvislosti se skutečnostmi uvedenými 
v odst. 3 tohoto článku, jehož podstatou jsou změny, které jsou přesně specifikovány a 
oceněny ve změnovém listu č. 3, které tvoří přílohu tohoto Dodatku. 

 

II. Předmět 

 

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

 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši:  
Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)                              32 271 875,75 Kč  
DPH 15 %                                                                        4 840 781,37 Kč  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cena celkem včetně DPH                                              37 112 657,12 Kč  
(Slovy: „třicetsedmmilonůstodvanácttisícšestsetpadesátsedmkorun českých 12 haléřů“) 

III. Závěrečná ustanovení 

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

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č. …………………. ze dne 10.10. 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. 

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

      



V Ústí nad Labem dne  V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

 

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

     Zhotovitel: 

 

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

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

          Ing. Petr Sládek 

              Jednatel  

    SIM Stavby spol. s r. o. 

 
Příloha: Změnový list č. 3 včetně rozpočtu 
 
 
 
 
 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Lucie 

Kinter 

Radičová 

Vedoucí 

oddělení 

Právní odbor   

Projednáno  

 

     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

 

 





















“ 

li Í 

Krajský úřad 

C:3íslo Smlouvy u poskytovatele: 22/SML3482/SOPD/PIT 
Císlo Smlouvy u příjemce: 

SMLOUVA o POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 
Z Fondu Ústeckého kraje 

uzavřená dle uSt. § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 250/2000 Sb.“). 

Smluvní strany 

Poskytovatel: 

Sídlo: 
Zastoupený: 

Kontaktní osoba: 

E-mail/telefon: 
Ič V 
DIC: 
Bank. spojení:

8 

Příjemce: 

Sídlo/bydliště: 
Zastoupený: 

lČ:ˇ 
DIC: 
Bank. Spojení: 

Ústecký kraj 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Mgr. lvou Dvořákovou, LL.M., členkou Rady Ústeckého kraje 
v oblasti podpory podnikání, inovací a transformace na základě 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje č. 019/15R/2021 Ze 
dne 5. 5. 2021 

Bc. Radka Maierová, DÍS., vedoucí oddělení projektů, odboru 
podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu 
Ústeckého kraje 
maierova.r@kr-ustecky.cü 475 657 678 
70892156 
CZ70892156 
Česká spořitelna, a.S. 
číslo účtu: 2500762/0800 

Statutární město Ústí nad Labem 
Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ustí nad Labem 
PhDr. lng. Petrem Nedvědickým, primátorem 

00081531 
CZ00081531 
Komerční banka, a.S. 
číslo účtu: 90050001125411/0100 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
SMLouvu o POSKYTNUTÍ INVESTIČNÍ DOTACE 

k realizaci projektu 

„Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého kraje“ 
(dále jen ,,smIouva“) 
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Preambule 

Pro účely poskytování podpory byly schváleny Zásady pro poskytování účelových 
finančních prostředků vrámci Fondu Ústeckého kraje, a to usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 013/12Z/2022 ze dne 24. 1. 2022 (dále jen ,,Zásady“). Smlouva se 
uzavírá v souladu S výše uvedenými Zásadami, kteréjsou pro příjemce závazné ve věcech 
touto smlouvou neupravených. 

článek I. 
Poskytnutí dotace 

Úcel, na který je dotace určena, a výse dotace 

1. Poskytovatel na základě této smlouvy a v souladu s usnesením Zastupitelstva 
Ústeckého kraje č. 045/16Z/2022 ze dne 5. 9. 2022 poskytuje příjemci investiční 
dotaci ve výši 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) Z Fondu 
Ústeckého kraje za účelem realizace akce či činnosti uvedené vpředložené 
žádosti ze dne 8. 6. 2022 s názvem „Krizové byty pro potřeby občanů Ústeckého 
kraje“ (dále jen ,,Projekt“). 

2. Dotace nenaplňuje znaky veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 
Evropské unie./ Dotace je slučitelnou podporou ve smyslu čl. 107 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. 

článek ıı. 
ıv ıv Doba, v nız má být stanoveného účelu dosaženo, ucinnost uznatelných nákladů 

Příjemce se zavazuje dokončit Projekt nejpozději do 31. 12. 2024 (termín finančního 
ukončení Projektu). Podmínkou uznatelnosti nákladů je jejich vynaložení a uhrazení 
příjemcem v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024. 

článek ııı. 
Financování 

1. Dotace je příjemci poskytnuta ve výši dle čl. I. odst. 1 Smlouvy za účelem realizace 
předloženého Projektu, dle poskytovatelem odsouhlaseného rozpočtu všech 
plánovaných příjmů a výdajů (dálejen „plánovaný nákladový rozpočet“), a to v rozsahu 
v něm uvedeného procentuálního podílu dotace na úhradě plánovaných uznatelných 
nákladů. Plánovaný nákladový rozpočet je Součástí Žádosti o příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje předložené příjemcem. 

2. Maximální výše osobních nákladů je 40 % z celkových uznatelných nákladů. 
3. Jako závazný finanční ukazatel byl stanoven podíl dotace na celkových plánovaných 

uznatelných nákladech Projektu v maximální výši 20,00 %. Závazný finanční ukazatel 
musí být dodržen ve vztahu k celkovým uznatelným nákladům Projektu za dodržení 
druhového členění plánovaného nákladového rozpočtu. Celková výše dotace, kterou 
poskytovatel příjemci podle této smlouvy poskytuje, je uvedena včl. I. Smlouvy. 
Celkové plánované uznatelné náklady Projektu podle žádosti činí 5 000 000 Kč. 

4. Vpřípadě vykázaného vyššího podílu dotace ve vztahu ke skutečným celkovým 
uznatelným nákladům realizovaného Projektu, než jaký byl stanoven jako závazný 
ukazatel (viz čl. Ill. odst. 3 smlouvy), je příjemce povinen prostředky, o které byl 
dohodnutý podíl dotace překročen, vrátit. Tyto prostředky příjemce poukáže zpět na 
účet poskytovatele, Z něhož mu byly poskytnuty. 

5. Případné vykázání zisku v rámci Projektu (příjmy převyšující výdaje (náklady) projektu) 
je důvodem pro vrácení dotace/její části ve výši dle Cl. 4, odst. 4.11 Zásad. 
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6. Dotace je poskytnuta účelově (viz čl. I.) a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných 
nákladů přímo souvisejících s realizací Projektu. Dotaci nelze použít na úhradu DPH, 
je-li příjemce plátcem DPH. Plátcům DPH je dotace poskytnuta pouze na plnění bez 
DPH. 

Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 
vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 
vznikl příjemci v přímé souvislosti S prováděním Projektu ve schváleném 
období realizace, 
byl uhrazen v období realizace Projektu, 
byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace na jeho 
účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný a podložený prvotními 
podpúrnými doklady. 

Neuznatelný náklad je zejména náklad na: 
jakékoliv provize pro příjemce dotace, 
odměna zpracovateli žádosti o příspěvek, 
daň Z přidané hodnoty nebo její část, pokud existuje zákonný nárok na její 
odpočet, 
manka, škody, 
sankční poplatky, pokuty, úroky a penále, případně další sankční výdaje, at' 
už jsou sjednané ve smlouvách nebo vznikající Z jiných příčin, 
opatření pro možné budoucí ztráty nebo dluhy, 
pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, 
ztráty Z devizových kurzů, 
uzavřené leasingové smlouvy, 
cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, pro zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3 
tohoto právního předpisu, 
výdaje nesouvisející s realizací projektu, 
finanční odměny účastníkům za umístění v soutěžích a akcích podobného 
charakteru, 
alkohol. 

7. Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem do 30 dnů od uzavření této smlouvy 
na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

článek ıv. 
Povinnosti příjemce 

Příjemce je povinen: 

a) Použít dotaci za účelem realizace předloženého Projektu, pro který byla dotace 
poskytnuta, a v souladu s podmínkami sjednanými v této smlouvě. 

b) Vynaložit prostředky určené na realizaci Projektu hospodárně, účelně a efektivně. 

c) Vést a sledovat prostředky poskytnuté dotací v odděleném účetnictví, vedeném 
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
a to jak Z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i Z hlediska uznatelných nákladů 
celého Projektu. 

Příjemce, který vede daňovou evidenci dle zákona č.586/1992 Sb., o daních 
Z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen zajistit podřízenou evidenci, ve 
které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt. 

d) Dodržovat veškeré právní předpisy včetně zákona O veřejných zakázkách 
v platném a účinném znění. 
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e) Je-li příjemce právnickou osobou, je povinen: 

f) 

9) 

h) 

Í) 

J') 

K) 

- poskytnout poskytovateli veškeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, 
které mohou dle poskytovatele ovlivnit podmínky a účel poskytnuté dotace, 

- zajistit, aby případné rozhodnutí O jeho likvidaci nebo přeměně podle 
příslušných právních předpisů bylo přijato až po předchozím souhlasu 
poskytovatele. 

Předložit poskytovateli závěrečnou zprávu a finanční vypořádání (závěrečné 
vyúčtování) všech nákladů a výnosů souvisejících S realizací projektu včetně 
poskytnuté dotace na elektronicky vyplněném formuláři „Závěrečná zpráva a 
finanční vypořádání dotace“ který je kdispozici na webových stránkách 
poskytovatele vv\ıvW.kr-ustecky.cz v sekci „Dotace a granty - Fond Ústeckého kraje- 
Individuální dotace", a to do 3 měsíců od uplynutí lhůty stanovené v článku II. 

Závěrečná zpráva musí obsahovat: 
- označení příjemce dotace, 
- číslo dotace (číslo smlouvy poskytovatele uvedené na 1. straně této smlouvy), 
- popis realizace Projektu, 
- přínos Projektu, 
- celkové zhodnocení Projektu, 
- finanční vypořádání poskytnuté dotace, 
- doložení splnění publicity dle čl. VII, 
- fotodokumentaci realizace Projektu. 
Finanční vvpořádání dotace musí obsahovat: 
- přehled všech výnosů Projektu, 
- přehled všech uznatelných nákladů Projektu, včetně kopií účetních dokladů a 

podkladů pro vystavení těchto dokladů a dokladů o provedených platbách, tj. 

výpis z účtu nebo výdajový pokladní doklad, 
- přehled nákladů Projektu hrazených Z dotace, 
- kopie vydaných rozhodnutí správních úřadů, souvisejících s realizací Projektu, 
- doklad o přijetí dotace (kopie výpisu Z účtu), 
- dokumentaci ke všem realizovaným zadávacím řízením v souvislosti s 

Projektem dle zákona O veřejných zakázkách, 
- účetní doklad prokazující uvedení do stavu způsobilého k užívání v souladu S 

příslušnou vyhláškou MF ČR provádějící zákon č. 563/1991 Sb., O účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů 

- přehled O vrácení nepoužitých prostředků do Fondu Ústeckého kraje. 
Uvádět na všech dokladech včetně originálů účetních dokladů souvisejících 
S realizací Projektu, že byl “Projekt podpořen Usteckým krajem“, a zároveň 
výdaje hrazené Zdotace budou označeny větou ,,Hrazeno Zdotace č. 
22/SML3482/SOPD/PIT“. 
Plnit Publicitu dle článku VII. vyjma akcí, které byly ukončeny před podpisem 
Smlouvy O poskytnutí dotace. 

vv Předložit poskytovateli na vyžádání ,,Průbeznou monitorovací zprávu“ O průběhu 
realizace Projektu. 

Neprodleně písemně informovat, nejpozději však do 15 dnů, odbor podpory 
podnikání, inovací a transformace o všech změnách, týkajících se identifikace 
příjemce nebo realizace podpořeného Projektu. 
Vrátit nevyčerpanou část dotace zpět na účet poskytovatele, Z něhož mu byla 
poskytnuta, v případě, že skutečně vynaložené náklady budou nižší než náklady 
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uvedené V žádosti příjemce o poskytnutí Příspěvku, a to současně S předložením 
závěrečné zprávy. 

) Vrátit dotaci/její část na výzvu zpět na účet poskytovatele, Z něhož byla poskytnuta, 
v případě, že Projekt vykáže zisk, a to v termínu určeném ve výzvě. 

Článek V. 
Porušení rozpočtové kázně 

Porušením rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních 
prostředků poskytnutých jako dotace (§ 22 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.). 
V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně 
použije nebo zadrží poskytnutou dotaci, bude poskytovatel postupovat dle § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. a bude příjemci uložen odvod včetně penále za prodlení 
S odvodem ve výši stanovené platnými právními předpisy a touto Smlouvou. 
Vpřípadě porušení rozpočtové kázně, které poskytovatel považuje za méně 
závažné, bude vždy uložen odvod za tato porušení procentem z celkové částky 
poskytnuté dotace následovně: 

) předložení závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů po lhůtě stanovené smlouvou 
výše odvodu činí 5 %, 

b) předložení doplněné závěrečné zprávy do 30 kalendářních dnů od uplynutí 
náhradní lhůty 15 dnů uvedené ve Výzvě poskytovatele k doplnění nebo opravě 
závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání dotace předložených ve lhůtě 
stanovené ve smlouvě - výše odvodu činí 5 %, 
nedodržení povinnosti vést dotaci v odděleném účetnictví vedeném v souladu se) 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to jak 
Z hlediska poskytnuté výše dotace, tak i Z hlediska celkových uznatelných nákladů 
Projektu, pokud účetnictví vede - výše odvodu činí 10 %, 

d) nedodržení povinnosti zajistit podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje 
skonkrétní vazbou na Projekt, pokud vede daňovou evidenci dle zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - výše odvodu 
10 %, 

e) nedodržení povinnosti označovat originály účetních dokladů informací o tom, že 
projektje podpořen Ústeckým krajem - výše odvodu činí 5 %, 
nedodržení povinnosti publicity dle čl. VII. této Smlouvy - výše odvodu činí 5 %. 

Odvody za porušení rozpočtové kázně při použití téže dotace se sčítají, s výjimkou 
odvodů za porušení rozpočtové kázně porušením pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek. Za porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek Se uloží odvod ve 
výši nejzávažnějšího porušení těchto pravidel u Stejné zakázky. Při neoprávněném 
použití peněžních prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 250/2000 
Sb. odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši poskytnutých prostředků, 
mimo případů, kdy se podle této Smlouvy (odst. 3 tohoto čl.) za porušení méně 
závažné povinnosti uloží odvod nižší. Při porušení několika méně závažných 
povinností se odvody za porušení rozpočtové kázně sčítají. Odvody za porušení 
rozpočtové kázně lze uložit pouze do výše peněžních prostředků poskytnutých ke dni 
porušení rozpočtové kázně. 
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článek vı. 
Výpověď a Zrusení smlouvy 

Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu v případě, že příjemce porušil smluvní 
povinnost stanovenou touto smlouvou nebo proti příjemci bylo zahájeno insolvenční 
řízení. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá účinnosti uplynutím výpovědní 
lhůty, která činí 1 měsíc ode dne doručení výpovědi příjemci. Ve výpovědní lhůtě bude 
pozastaveno vyplácení dotace. 
Smluvní strany můžou podat písemný návrh na zrušení smlouvy z důvodů uvedených 
v § 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, S ním 
vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, 
která návrh podala. Pokud strana smlouvy, které byl návrh doručen, s ním nevysloví 
souhlas, smlouva nezaniká. 
Smlouvu lze ukončit také na základě písemné dohody smluvních stran. 

Spory Zprávních poměrů při poskytnutí dotace rozhoduje podle správního řádu 
Ministerstvo financí CR. 

článek vıı. 
Pubficüa 

Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést 
fakt, že projekt byl podpořen Usteckým krajem (poskytovatelem). 
Na hmotných výstupech projektu a na ostatních výstupech projektu typu publikací, 
internetových stránek či jiných nosičů uvede příjemce skutečnost, že projekt podpořil 
poskytovatel (dále ,,Sponzorský vzkaz“) v provedení respektující Iogomanuál 
poskytovatele. Příjemce podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že se sdaným 
logomanuálem seznámil. 
V případě, že účelem poskytnutí dotace je podpora investiční akce (projektu), bude 
na ní nebo v její bezprostřední blízkosti umístěna tabulka se ,,Sponzorským vzkazem“ 
v provedení respektující Iogomanuál poskytovatele. 
Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění ,,Sponzorského 
vzkazu“ ke schválení poskytovateli, případně upravit návrh podle námitek 
poskytovatele a předložit ho poskytovateli ke konečnému schválení. Za poskytovatele 
rozhoduje kontaktní osoba uvedená na webových stránkách. 
Logo Kraje je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 
Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a O změně někteıých dalších zákonů (zákon 
O Soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon O ochranných 
známkách), ve znění pozdějších předpisů. 

článek vııı. 
Ostatní ujednání 

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle 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. Příjemce prohlašuje, že souhlasí S uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených vtéto smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede 
poskytovatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla 
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zaslána příjemci. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

Využití dotace podléhá režimu veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve zněnı 
pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, ze strany poskytovatele. Příjemce je povinen umožnit 
pověřeným pracovníkům poskytovatele provádět kontrolu čerpání a využití prostředků 
dotace a v této souvislosti jim umožnit nahlížet do účetní evidence. 
Smluvní strany prohlašují, že poskytovatel jako subjekt povinný kposkytování 
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, je oprávněn poskytnout kompletní smluvní dokumentaci včetně 
všech plnění a výstupů dle této smlouvy žadatelům o informace. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smluvní dokumentace či výstupů dle této smlouvy 
neobsahuje obchodní tajemství, či nepožívá ochrany dle autorského práva a lze je 
proto poskytnout. 

Osobní údaje obsažené vtéto smlouvě budou poskytovatelem (Ústeckým krajem) 
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy; 
kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při 

zpracovávání osobních údajů postupuje vsouladu splatnými právními předpisy, 
zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace O 
ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje 
vWWv.kr-ustecky.cz. 

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou 
písemných a číslovaných dodatků. 
Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se přiměřeně na právní vztahy Z ní 
vyplývající příslušná ustanovení správního řádu, zákona č. 250/2000 Sb., případně 
příslušná ustanovení občanského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního 
řádu. Příslušným správním orgánem krozhodování sporů zprávních poměrů při 

poskytnutí dotace dle této smlouvyje Ministerstvo financí ČR. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

v ústí ned Lebem dne .................. ._ V ...................... ._ dne .................. _. 

........... 

Ustecký kraj Statutární město Ustí nad Labem 
Mgr. lva Dvořáková LL.M PhDr. lng. Petr Nedvědický 

clenka Rady Ústeckého kraje, na základě primátor 
pověření dle usnesení Rady Ústeckého 

kraje č. ze dne 5. 5. 2021 
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Příloha č. 1 usnesení

v Kč

Provoz Strava Celkem

ZŠ Hluboká 32 600 0 32 600 36 675 4 075

ZŠ Palachova 230 600 16 455 247 055 293 400 46 345

ZŠ E. Krásnohorské 132 600 0 132 600 203 750 71 150

ZŠ Karla IV. 40 500 0 40 500 48 900 8 400

ZŠ a MŠ SNP 68 000 6 450 74 450 89 650 15 200

ZŠ Vojnovičova 41 400 4 420 45 820 57 050 11 230

ZŠ Stříbrnická 63 600 0 63 600 93 725 30 125

ZŠ a MŠ Nová 16 000 4 095 20 095 20 375 280

ZŠ Vinařská 54 400 0 54 400 73 350 18 950

ZŠ Anežky České 67 000 0 67 000 81 500 14 500

ZŠ Neštěmická 21 600 0 21 600 24 450 2 850

ZŠ Pod Vodojemem 39 740 0 39 740 40 750 1 010

MŠ Skřivánek 4 400 1 155 5 555 7 830 2 275

MŠ Kameňáček 1 000 615 1 615 3 875 2 260

MŠ Pomněnka 7 600 2 160 9 760 12 225 2 465

MŠ Dobětice 2 200 450 2 650 4 075 1 425

MŠ Kytička 0 0 0 3 975 3 975

MŠ 5. května 2 200 780 2 980 3 875 895

Celkem výše vratek -

nedočerpaných 

prostředků

Provoz Strava Celkem

ZŠ a ZUŠ Husova 21 200 3 641 24 841 24 450 391

Fakultní ZŠ 80 600 0 80 600 0 80 600

ZŠ Mírová 35 200 0 35 200 32 600 2 600

ZŠ Hlavní 2 800 49 365 52 165 4 075 48 090

ZŠ Rabasova 52 000 4 365 56 365 36 675 19 690

ZŠ a MŠ Jitřní 5 420 0 5 420 4 075 1 345

MŠ Střekov 1 820 360 2 180 0 2 180

MŠ Motýlek 8 880 1 170 10 050 0 10 050

MŠ Karla IV. 4 940 1 335 6 275 3 955 2 320

Celkem výše doplatku 

příspěvku na provoz
167 266 Kč

Souhrnná tabulka pro vyúčtování a finanční vypořádání zálohy mimořádného PnP 

pro p. o. z oblasti školství, které přijaly děti ukrajinských válečných uprchlíků do 

školských zařízení, na úhradu zvýšených nákladů vzniklých v této souvislosti v období 

března až června 2022

Název p. o.

Výše uznatelných nákladů Výše 

poskytnuté 

zálohy

Vypořádání - doplatek příspěvku na 

provoz

Název p. o.
Vypořádání - vratka nedočerpaných 

prostředků

Výše 

poskytnuté 

zálohy

Výše uznatelných nákladů

237 410 Kč

FV ÚPNP p.o. z oblasti školství souvisejících s přijetím dětí válečných uprchlíků z Ukrajiny do škol. zařízení do 30. 6_P1usnesení.pdf k usnesení č. 3034/124R/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. 5 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, Dodatku 
č. 3 ze dne 24.8.2022 a Dodatku č. 4 ze dne  27.9.2022 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

 

 

  

Návrh Dodatku č. 5_ k SoD.pdf k usnesení č. 3037/124R/22



II. Předmět a účel dodatku 

1. Tento Dodatek č. 5 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, 6 a 7 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, a ve změně položek soupisu 
stavebních prací, přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují 
srovnatelný druh materiálu a cena materiálu podle nových položek soupisu stavebních 
prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší s tím, že hodnota všech 
dodatečných prací nepřekročí v součtu 14,31 % původní hodnoty závazku vyplývající ze 
Smlouvy o dílo.  

3. Změny jsou konkrétně vymezeny ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku č. 5.  

 

III. Změna Smlouvy 

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

 
          1. Cena díla je stanovena ve výši …………… 6 762 229,86 Kč bez DPH 
              DPH (21%)           …………………...........    1 420 068,28 Kč 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                     ..………………………….. 8 182 298,14 Kč    s DPH 
 

(slovy: osmmilionůstoosmdesátdvatisícedvěstědevadesátosm korun českých 14 haléřů) 
 

 
IV. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku č. 5 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č………... ze dne 10.10.2022. 

3. Dodatek č. 5 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. 5 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 

 

 

 


