
U s n e s e n í

z 49. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 7. 2020

Usnesení č. 1206/49R/20 - 1232/49R/20

1206/49R/20
Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Ústí nad Labem a 
Ústeckým krajem k úhradě prvotních nákladů v rámci řešení krizové situace v návaznosti 
na vyhlášení nouzového stavu

1207/49R/20
Uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o partnerství a spolupráci při rozvoji 
komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 1 k Memorandu o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního 
využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji

1208/49R/20
Jmenování vedoucího odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
1. Ing. arch. Jana Malce, nar. 4. 5. 1978
a) do funkce vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu MmÚ s účinností od 
1. 9. 2020 

1209/49R/20
Změna organizačního řádu MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 1.9.2020 spočívající v přesunu 1 
pracovního místa z kanceláře primátora do oddělení školství v odboru školství, kultury, 
sportu a sociálních služeb

B) stanovuje

1. počet zaměstnanců v kanceláři primátora na 18
2. počet zaměstnanců v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb na 17

C) konstatuje

1. že počet zaměstnanců schválený usnesením RM č. 1099/46R/20 se k 1.9.2020 nemění

D) ukládá
1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajmeníkovi MmÚ

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke směrnici rady města č. 1/2020 Organizační řád 
MmÚ ve smyslu bodů A) a B)

T: 31. 7. 2020

1210/49R/20
Pověření ředitele Městských služeb Ústí nad Labem p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 pověřuje

1. Ing. Martina Matu, MBA, ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, p.o.
a) zhotovit a uzavřít smluvní akt s následujícími dětskými domovy – Tisá, Severní Terasa, 
Střekov, o umístění reklamy výměnou za volné vstupy na koupaliště 1x týdně pro 8 – 10 
dětí z každého domova + doprovod po dobu letních prázdnin

1211/49R/20
Veřejná zakázka „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace 
objektu Corso – PD – stavba“ takto:

1. DigiTry Art Technologies s.r.o.
2. Valbek, spol. s.r.o.
3. Energy Benefit Centre a.s.
4. SP + SEU_Corso_PD
5. Arch.Design, s.r.o.
6. ABMV world s.r.o.
7. Projekční sdružení CORSO

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. DigiTry Art Technologies s.r.o., se sídlem Davídkova 675/76, 182 00 Praha 8, IČ: 
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019 30 249 249 s cenou za PD ve výši 6 100 000,-Kč bez DPH, s celkovou nabídkovou 
cenou ve výši 7 058 000 Kč bez DPH a s nejvyšší bodovou hodnotou ekonomické 
výhodnosti, tj. 100 bodů

C) schvaluje

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – 
stavba“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli DigiTry Art Technologies s.r.o., se sídlem Davídkova 
675/76, 182 00 Praha 8, IČ: 019 30 249, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace objektu Corso – PD – stavba“ 
dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1212/49R/20
Rozpočtová opatření městské policie - Program prevence kriminality

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

1. přiznání státní účelové dotace MVČR na dílčí projekt Programu prevence kriminality na 
místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2020 v následujícím rozložení viz příloha 1 
Záznamové zařízení pro SVM

2. přiznání státní účelové dotace MVČR na tříletý dílčí projekt Programu prevence 
kriminality na místní úrovni na rok 2020 v následujícím rozložení viz příloha 2 APK 2019 - 
2021

3. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu a) 1., na které 
jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2020 ve výdajovém rozpočtu městské 
policie v položce „Prevence kriminality“ v celkové výši 15,60 tis. Kč

4. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekt uvedený v bodu a) 2., na které 
jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2020 ve výdajovém rozpočtu městské 
police v položce „Prevence kriminality“ v celkové výši 228,40 tis. Kč

B) schvaluje

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR pro rok 2020 v celkové výši 1 780 tis. Kč na jím 
schválené projekty dle bodu a) 1. a 2. tohoto usnesení

2. rozpočtové opatření městské policie a odboru sociálních věci na rok 2020 ve výši 1 780 
tis. Kč (státní dotace MVČR) na schválené projekty dle bodu a) 1. a 2. tohoto usnesení 
takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 780 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 644 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 136 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje

3. rozpočtové opatření městské policie a odboru sociálních věcí ve výši 15,60 tis. Kč na 
zajištění projektu Záznamové zařízení pro SVM v rámci „Programu prevence kriminality 
2020“ dle bodu a) 1. tohoto usnesení takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 15,60 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 15,60 tis. 
Kč v položce Provozní výdaje

4. rozpočtové opatření městské policie ve výši 6,40 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v 
položce Provozní výdaje

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

1213/49R/20
Rozpočtové opatření OSR a KT – OP TP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové výši 
602,02 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního rozpočtu na 
úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 602,02 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 447,08 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 151,11 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje o částku 
3,83 tis. Kč v položce Oddělení řízení ITI

1214/49R/20
Rozpočtové opatření OSR a FO na přípravu podkladů pro projekty EPC a OPŽP
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru ve výši 650 tis. 
Kč na přípravu podkladů pro projekty EPC a OPŽP takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce Finanční rezerva o 650 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR v položce Ostatní výdaje oddělení 
projektů a dotací o 650 tis. Kč

1215/49R/20
Participativní rozpočet 2020 - pokračování hodnocení předložených projektů

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. pokračování v hodnocení projektových návrhů participativního rozpočtu Ústečané 
společně z roku 2020 bez nároku na finanční prostředky. Finální realizace projektů v roce 
2020 neproběhne

B) ukládá
1.Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) předložit požadavek na finanční prostředky ve výši 5 mil. Kč pro projekty 
participativního rozpočtu Ústečané společně z roku 2020 do návrhu rozpočtu pro rok 2021

T: 31. 10. 2020

1216/49R/20
Pronájem částí pozemků p. č. 1730/19 a 1730/20 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem částí pozemků p. č. 1730/19 a 1730/20 o celkové výměře cca 100 m2 v k. ú. 
Chabařovice pro společnost LPS, letecké práce a služby, s. r. o., IČO 646 52 785, za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 50,- Kč/m2/rok bez DPH
b) účel nájmu: pořádání akcí – seznamovací lety vrtulníkem pro širokou veřejnost společně 
se zázemím (doprovodná vozidla, stany)
c) nájemce bere na vědomí spolupráci s pachtýřem předmětných pozemků
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

1217/49R/20
Žádost o prominutí nájemného – EUROPLAKAT spol. s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 neschvaluje

1. snížení nájemného na 1,- Kč za období od 1. 4. 2020 do 30. 6. 2020 v souvislosti s 
vyhlášením nouzového stavu na území České republiky pro společnost EUROPLAKAT 
spol. s r.o., IČO 406 14 832, za pronájem části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Bukov za 
účelem umístění 1 ks reklamního zařízení

2. snížení nájemného na 50 % sjednaného nájemného od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v 
souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky pro společnost 
EUROPLAKAT spol. s r.o., IČO 406 14 832, za pronájem části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. 
Bukov za účelem umístění 1 ks reklamního zařízení

1218/49R/20
Revoluční - velkoplošná oprava vozovky - dodatek SoD č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 31.3.2020 na akci "Revoluční - 
velkoplošná oprava vozovky" se společností STRABAG a.s., IČ: 60838744 navyšujícího 
cenu díla ve výši 1 258 907 Kč bez DPH z důvodu sanace nestability spodní konstrukce o 
87 780 Kč bez DPH

1219/49R/20
Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek SoD č. 
2

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo uzavřené dne 4.3.2019 na akci "Rekonstrukce 
křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského" se společností STRABAG Rail a.s., 
IČ: 25429949 sjednocujícího termíny realizace stavby u obou investorů na 48 týdnů ode 
dne předání staveniště

1220/49R/20
Výjimka z unsesení Rady města Ústí nad Labem č. 995/40R/20 - Hromadný parking 
Přístavní

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. realizovat veřejnou zakázku "Hromadný parking Přístavní"

1221/49R/20
Dodatky k příkazní a mandátní smlouvě - Městské služby Ústí nad Labem, p.o. 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy objektu krematoria a výkonu dalších práv a 
povinností, z důvodu zvýšení příkazní odměny spojené se zahájením provozu krematoria a 
zavedení samostatného účetnictví
2. uzavření dodatku k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí 
nad Labem, IČ 71238301, o správě areálu Větruše a výkonu dalších práv a povinností, z 
důvodu snížení příkazní odměny a úpravy předmětu správy spojených s převodem objektů 
bludiště a popraviště do zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem, příspěvková 
organizace

1222/49R/20
Souhlas se záborovým elaborátem stavby "I/62 OK Krásné Březno"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení souhlasu se záborovým elaborátem ke stavbě "I/62 OK Krásné Březno" za 
podmínky, že součástí stavby musí být řešení napojení stávajících komunikací ve správě 
ODM MmÚ (ul. Podmokelská - 2 větve, ul. Karolíny Světlé).
2.záměr prodeje částí pozemků p.č. 1167/17 a p.č. 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, o 
výměře cca 110 m2, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za cenu dle znaleckého posudku.
3.záměr pronájmu části pozemku p.č. 771/1 v k.ú. Krásné Březno o výměře cca 334 m2 
dotčeného dočasným záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", společnosti Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za podmínek:
a.) účel využití realizace stavby "I/62 OK Krásné Březno"
b.) nájemné ve výši min. 50,-Kč/m2/rok bez DPH

1223/49R/20
Souhlas vlastníka s provedením stavebních úprav v objektu Karla IV. 348/3 v k. ú. 
Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení souhlasu vlastníka s provedením stavebních úprav včetně výměny oken v objektu 
Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov pro církevní organizaci Oblastní charita Ústí nad Labem, 
IČO 442 25 512, bez finančního závazku ze strany statutárního města Ústí nad Labem

1224/49R/20
Projekt "Taxík Maxík"

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

1. informace o projektu „Taxík Maxík“

B) schvaluje
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1. zapojení statutárního města Ústí nad Labem do projektu „Taxík Maxík“

1225/49R/20
Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 
blízkých službám sociálním 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu Statutárního 
města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním 2021
2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním 2021“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. návrh výzvy na vyhlášení dotačního řízení na rok 2021 v předloženém znění dle přílohy 
č. 2 důvodové zprávy

1226/49R/20
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2020 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) Beneš Martin (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Letní 
divadelní scéna 2020“ ve výši 37.500,- Kč
b) Hönig Lukáš, DiS. (IČ 73769614) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „3 
večery s Miladou“ ve výši 37.500,- Kč

1227/49R/20
Platový výměr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Mgr. Miloši Hruškovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2020 (platový výměr č. 18/2020)

1228/49R/20
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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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, IČ 24231509, 
do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 
44555229, ve výši 45 825,- Kč

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

1229/49R/20
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ ve školním roce 2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na školní rok 2020/2021 – zvýšení počtu 
žáků ve třídě

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace

B) zmocňuje

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

1230/49R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické 
zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 299,03 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku 299,03 tis. Kč u 
akce „ZOO – investiční rezerva“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Zoologické zahradě 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 299,03 tis. Kč na pokrytí nákladů 
spojených s realizací kompletní opravy střechy na stáji zeber

B) ukládá
1. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena b) tohoto usnesení
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T: 31. 12. 2020

1231/49R/20
Rozpočtové opatření OMOŠ - zapojení účelových neinvestičních dotací pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 60 976,56 tis. 
Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši
60 976,56 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 60 976,56 tis. Kč na podporu sociálních služeb v 
roce 2020 – 2. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 8 037,80 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 4 257,88 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 12 757,24 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 11 405,76 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 10 031,52 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 5 305,20 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 3 068,00 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 6 113,16 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
540,75 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 540,75 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci operačního 
programu Zaměstnanost, Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, 
příspěvkové organizaci ve výši 540,75 tis. Kč
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 17,80 tis. Kč – 
zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,80 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 
Základní školu Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkovou organizaci ve výši 17,80 tis. 
Kč v rámci programu „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2020“ na 
realizaci projektu „Buďme v pohodě s HOPem“
4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši
143,10 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MMR ČR 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 143,10 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže 
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizaci ve výši 143,10 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – česko-německý 
projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a 
mládež

1232/49R/20
Stanovení sankce ze smlouvy o dílo na akci „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách 
ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická“ 

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

1. informaci, že odstoupení Statutárního města Ústí nad Labem od smlouvy o dílo k 
podlimitní veřejné zakázce „Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ E. Krásnohorské a 
ZŠ Stříbrnická“ uzavřené dne 2. 3. 2020 se zhotovitelem ROYAL TECH s.r.o., se sídlem 
Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 275 58 657 z důvodu prodlení zhotovitele s 
prováděním díla nabylo účinnosti dne 29. 6. 2020

B) schvaluje

1. stanovení sankce za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 0,5% z vysoutěžné 
ceny části díla vč. DPH za havarijní opravu podlahy tělocvičny ZŠ Stříbrnická tj. z částky 1 
179 789,33 Kč za 90 dní prodlení

C) ukládá
PhDr. Janě Müllerové, vedoucí odboru MOŠ 

1. vyzvat zhotovitele smlouvy o dílo č. SML 1023598 společnost ROYAL TECH s r.o., se 
sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice, IČ 275 58 657 k zaplacení smluvní pokuty ve výši 
530 905,20 Kč

T: 17. 7. 2020

Různé

Rada města Ústí nad Labem po projednání
          

         

Ing. Věra Nechybová Mgr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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p.č. realizátor název projektu 
podíl města 

v Kč  
přiznaná 

dotace v Kč 
celkové 

náklady v Kč  

podíl 
města 

(%) 

1. 

Odbor 
sociálních věcí 
MmÚL 

Záznamové 
zařízení pro SVM 15 601,00 136 000,00 151 601,00 10,29 

 

1 Záznamové zařízení pro SVM.docx k usnesení č. 1212/49R/20



 

p.č. realizátor název projektu rok 
podíl města 

v Kč  
přiznaná 

dotace v Kč 
celkové 

náklady v Kč  

podíl 
města 

(%) 

1. 
Městská 
policie 

APK 2019-2021 

2019 115 900,00 893 000,00 1 008 900,00 11,49 

2020 228 400,00 1 644 000,00 1 872 400,00 12,20 

2021 228 400,00 1 644 000,00 1 872 400,00 12,20 

Celkem 572 700,00 4 181 000,00 4 753 700,00 12,04 

 

2 APK 2019-2021.docx k usnesení č. 1212/49R/20


