
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

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

konané dne 24. 8. 2018 

Usnesení č. 476/18 - 480/18 

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

 

476/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Demolice objektu na p. č. 423, k. ú. 

Klíše“ – zhotovitel 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Demolice objektu na p. č. 423, 

k. ú. Klíše“ – zhotovitel s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5.000.000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Demolice objektu na p. č. 423, k. ú. 

Klíše“ – zhotovitel 

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 „Demolice objektu na p. č. 423, k. ú. Klíše“ – zhotovitel, 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 „Demolice objektu na p. č. 423, k. ú. Klíše“ – zhotovitel, 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) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

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

 

 

 

 



477/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Demolice zdevastovaných obytných 

domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ – zhotovitel 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Demolice zdevastovaných 

obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ – zhotovitel s předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 16.500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 

podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Demolice zdevastovaných obytných 

domů v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem“ – zhotovitel 

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 „Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí 

nad Labem“ – zhotovitel, 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 „Demolice zdevastovaných obytných domů v ulici Na Nivách, Ústí 

nad Labem“ – zhotovitel, 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) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP  

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

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

 

 

478/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ 

– zhotovitel stavby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Venkovní areál Plavecké 

haly Klíše“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši   

90.000.000,- Kč bez DPH formou elektronické aukce 

 



2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – 

zhotovitel stavby 

B )  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 „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – zhotovitel stavby, 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 „Venkovní areál Plavecké haly Klíše“ – zhotovitel stavby, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP  

b) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

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

 

 

479/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy MmÚ - 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ - 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

49.800.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce budovy MmÚ - 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby 

3 .  nový způsob financování akce dle důvodové zprávy 

B )  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 budovy MmÚ - přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, 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 budovy MmÚ - přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. 

Kateřiny Marešové 



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

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová., vedoucí OIÚP  

b) Ing. Petra Šináglová, referentka oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP  

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

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

 

 

 

480/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Media Park s. r. o. (IČ 27376371) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Labské léto – RADIOFEST 2018“ ve výši 50.000,- Kč 

 

 

 

 

 

      MUDr. Jiří Madar               Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


