
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

15. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 25. 7. 2018 

Usnesení č. 443/18 - 458/18 

================================================================== 

443/18 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 

Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 

Labem“ z důvodu zániku účasti v zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho 

vyloučení 

B )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích 

města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8 500 000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to za předpokladu, že 

nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 

Ústí nad Labem“ 

C )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

D )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIUP 

b) Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIUP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace OIUP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace OIUP 

c) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO 



444/18 

Veřejná zakázka „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad 

Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Nákup stolů 

a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury 

Ústí nad Labem“ takto: 

1. ARBYD CZ s. r. o. 

2. WOOD4YOU s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Nákup stolů a židlí pro Kulturní středisko města Ústí nad 

Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“, a to dodavatele, který se 

umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti   ARBYD CZ s. r. o., se sídlem 388 

Chotíkov 330 17, IČ: 263 39 269, s nabídkovou cenou ve výši 2 273 081 Kč bez 

DPH, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup stolů a židlí pro Kulturní 

středisko města Ústí nad Labem, p. o. do objektu Domu kultury Ústí nad Labem“ 

dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, společnosti ARBYD CZ s. r. o., se sídlem 388 

Chotíkov 330 17, IČ: 263 39 269, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na 

zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. V případě, že dodavatel, 

který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo 

neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje 

Rada města přidělení podlimitní veřejné zakázky dodavateli, který se umístil 

na druhém místě v pořadí 

 

 

445/18 

Veřejná zakázka „Motorové vozidlo pro MP“ – vyhlášení veřejné 

zakázky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Motorové vozidlo pro MP“ 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 702.000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Motorové vozidlo pro MP“ 

 

 



B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Motorové vozidlo pro MP“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Motorové vozidlo pro MP“, včetně případného vylučování dodavatelů, 

v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Petr Bendel, velitel STS MP 

b) Otto Lipert, velitel okrsku 2 MP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Zdeněk Hadrava, velitel okrsku 4 MP 

b) František Koutný, velitel územní základny MP 

c) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO  

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO 

 

 

446/18 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) ve dnech 2. – 23. 12. 2018 vždy v době od 10,00 do 19,00 hodin v lokalitě 

Lidického náměstí v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Ústecké Vánoce“ 

 

 

447/18 

Nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov – reakce na usnesení ZM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stanovisko k právním otázkám souvisejícím s přístavištěm Vaňov zpracované 

advokátní kanceláří ZCH Legal v. o. s. 

B )  n es ouh l as í  

1. s podáním podnětu k zahájení přezkumného řízení proti rozhodnutí drážního úřadu 

sp. zn. MP-SDPO785/17-6/Ce, č.j. DUCR-75373/17/Ca ze dne 28. 12. 2017 

2. se zahájením úkonů k vydání stavební uzávěry na území v k. ú. Vaňov pozemky 

p. č. 530/1, 531, 532, 533, 535/1, 538/1, 538/4, 538/6, 540, 538/2, 542, 525/2, 539, 

529/9 



448/18 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 

2 100 tis. Kč takto:  

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

2 100 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Program Manažer pro MP“ o částku 50 tis. Kč 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, na akci 

„Nákup služebních vozidel pro MP“ o částku 850 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 1 200 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky o 283 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 97 tis. Kč  

- v položce provozní náklady o 820 tis. Kč 

 

 

449/18 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 40 tis. Kč takto:  

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 40 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy, vytvořené nad schválený rozpočet městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

40 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

450/18 

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí 

veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání 

sexuálních služeb na veřejných prostranstvích 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky k zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku při nabízení, poskytování a využívání sexuálních 

služeb na veřejných prostranstvích (viz důvodová zpráva)        



B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem dle bodu A) 1. 

tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

                                                                                                         T: 19. 9. 2018 

 

 

451/18 

Rozpočtové opatření - odkup mobilní podlahové krytiny pro 

halové sporty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 495 tis. Kč takto:  

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

495 tis. (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, skupina č. 03, o částku 495 tis. Kč na odkup mobilní podlahové krytiny 

pro halové sporty 

2. odkup mobilní podlahové krytiny pro halové sporty ve výši 495 tis. Kč včetně DPH 

B) u k l á d á 

1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OMOŠ 

a) zabezpečit svěření mobilní podlahové krytiny dle bodu A) 2. tohoto usnesení, 

příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem  

 

 

 

452/18 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na 

zabezpečení LPS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro rok 2018 ve výši 227,20 tis. Kč 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení 

lékařské pohotovostní služby pro období roku 2018 mezi příjemcem dotace 

statutárním městem Ústí nad Labem a poskytovatelem dotace Ústeckým krajem, se 

sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

 

 



453/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

154 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

154 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz výši 154 tis. Kč Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvkové organizaci k úhradě nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 4 000 tis. Kč v položce Ostatní 

nedaňové příjmy – odbor MOŠ  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 4 000 tis. Kč 

v položce Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti 

 

 

454/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

120 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 120 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 120 tis. Kč 

na realizaci projektu „22. Mezinárodní jazz a blues festival 2018“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

42 835,48 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši  

42 835,48 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

 

 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 

42 835,48 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2018 – 2. splátka takto: 

- DS Velké Březno, p. o.       5 289,56 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.        3 425,60 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.     10 135,60 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.      10 001,12 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.       6 505,04 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.   1 634,00 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.        3 961,16 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.     1 883,40 tis. Kč 

 

 

455/18 

Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách základních 

škol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 

školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok  

2018/2019: 

a) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

b) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí přípravné třídě základních škol podle 

bodu A) tohoto usnesení 

 

 

456/18 

Odstoupení od rámcové smlouvy s OK GARDEN s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  odstoupení statutárního města Ústí nad Labem od rámcové smlouvy 

č. SML1021135 na „Založení a údržbu výsadeb v centru města Ústí nad Labem“ 

uzavřené se společností OK GARDEN s. r. o. 

 

 

 

 

 



457/18 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě – Městský stadion v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 28. 4. 2017 s Fotbalovým klubem 

Ústí nad Labem, a. s., IČ: 27274055, za účelem naplnění usnesení Rady města Ústí 

nad Labem č. 317/18 ze dne 23. 5. 2018 

 

 

458/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 1.000,- Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora Juniorskému maratonskému klubu, z. s. se sídlem 

Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7, IČ: 22902147 na organizaci projektu 

1/2Maraton Ústí nad Labem 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MUDr. Jiří Madar               Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


