
U s n e s e n í

z 43. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 4. 2020

Usnesení č. 1041/43R/20 - 1048/43R/20

          

         

1041/43R/20
Přijetí daru

Rada města po projednání
 schvaluje

1. přijetí daru 50.000 kusů roušek na jedno použití ze strany Městské lidové vlády v 
Guangzhou (Čína)

          

         

1042/43R/20
Změna úředních hodin MmÚ

Rada města po projednání
 schvaluje

1. úřední hodiny Magistrátu města Ústí nad Labem s účinností ke dni 4. 5. 2020 takto:

Pondělí 8 - 11, 13 - 17
Úterý 8 - 11, 13 - 15
Středa 8 - 11, 13 - 17
Čtvrtek - - - - - - - - -
Pátek 8 - 11

          

         

1043/43R/20
Veřejná zakázka „Revitalizace objektu Corso – DPS - stavba“ – zrušení

Rada města po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1021/42R/20 ze dne 14. 4. 2020 v plném znění
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B) rozhoduje

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – DPS - stavba“ z 
důvodu obdržení relevantních námitek proti úkonům zadavatele

          

         

1044/43R/20
Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace objektu Corso – PD - stavba“

Rada města po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – 
stavba“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 000 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o 
přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Ing. Anetu Tínkovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Antonín Leskota, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, pověřená řízením PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Aneta Tínková, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

          

         

1045/43R/20
Venkovní areál Plavecké haly Klíše - uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
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Rada města po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.11.2018 mezi Statutárním 
městem Ústí nad Labem jakožto objednatelem a společností Metrostav a.s. IČ: 0014915 
jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je „Rekonstrukce venkovní části Plaveckého 
areálu Klíše v Ústí nad Labem", kterým dojde ke změně termínu dokončení díla nejpozději 
31.5. 2020 a navýšení ceny díla na částku 100 247 478,62 Kč bez DPH

          

         

1046/43R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v 
roce 2020 - Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

Rada města po projednání
 schvaluje

1. pokračování schvalovacího procesu podaných žádostí v Programu pro poskytování 
dotací v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 
kategorie druhá – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)

          

         

1047/43R/20
Areál zdraví Větruše - projektové práce - I. etapa

Rada města po projednání
 bere na vědomí

1. zahájení I. etapy projektových prací v rámci akce „Areál zdraví Větruše“

          

         

1048/43R/20
Přidělení služebního bytu

Rada města po projednání
 schvaluje

1. přidělení služebního bytu č. ***************************************, Ústí nad 
Labem, Bc. Lucii Čermákové, nar.************
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Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora Primátor města
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