
U s n e s e n í

z 52. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 31. 8. 2020

Usnesení č. 1269/52R/20 - 1324/52R/20

1269/52R/20
Revokace usnesení č. 1208/49R/20

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení č. 1208/49R/20 v plném znění

B) pověřuje

1. Bc. Romanu Filáčkovou, ******************* s účinností od 1.9.2020
a) řízením odboru územního plánování a stavebního řádu do doby jmenování nového 
vedoucího tohoto odboru

1270/52R/20
Rozpočtová opatření FO - dotace pro MO z KÚÚK a StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelových neinvestičních dotací z 
rozpočtu Ústeckého kraje, určených pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové 
výši 153,18 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 153,18 tis. Kč v položce Účelové prostř. 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 55 tis. Kč, určené pro 
JSDH Božtěšice (vybavení vozidla)
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov ve výši 98,18 tis. Kč, určené pro 
JSDH Střekov (oprava vozu CAS 34 Tatra 815)

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 9,91 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9,91 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši
9,91 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice
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1271/52R/20
Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu k 30. 6. 2020

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

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2020 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru přestupkových agend a finančního odboru ve výši 5 000 tis. 
Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 5 000 tis. Kč v položce Přijaté sankční 
platby – odbor přestupkových agend
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, o částku 5 000 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 2 000 tis. Kč 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 2 000 tis. Kč v položce Poplatky za 
uložení odpadů (na skládky)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, o částku 2 000 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva

3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a finančního odboru ve výši 2 
200 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního plánování, sk. 
č. 03, o částku 2 200 tis. Kč u investiční akce “Venkovní areál Plavecké haly Klíše“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 2 200 
tis. Kč - Investiční rezerva

1272/52R/20
Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – 
kompenzační bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru dopravy a majetku – zapojení 
jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa
ve výši 115 895 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 115 895 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 20 000 tis. Kč v položce 
Integrovaný dopravní systém (tzv. průtočka)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 95 895 tis. Kč v položce 
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Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora

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

T: 21. 9. 2020

1273/52R/20
Zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro Mgr. et Mgr. Alenu Novákovou, vedoucí právního odboru Magistrátu 
města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech

1274/52R/20
Zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro Bc. Danu Gloserovou, vedoucí kanceláře primátora MmÚ
a) k uzavírání smluv, které souvisejí s činností oddělení cestovního ruchu s účinností od 1. 
9. 2020

1275/52R/20
Zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

účinností od 1.9.2020

1. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
vybraných oblastech

2. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
správních řízeních vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu

3. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve 
vztahu k příspěvkovým organizacím zřízených Statutárním městem Ústí nad Labem
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4. zmocnění pro Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic Magistrátu města Ústí nad Labem k právním jednáním, 
které souvisejí s činností oddělení řízení ITI a s činností oddělení strategického rozvoje 

1276/52R/20
Obecné zmocnění pro jednolivé vedoucí odborů Magistrátu města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. nový vzor zmocnění, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, pro jednotlivé vedoucí 
odborů Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města ve vybraných oblastech

1277/52R/20
Zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího odboru dopravy a majetku Magistrátu 
města Ústí nad Labem s účinností od 1.9.2020
a) k uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při umísťování inženýrských sítí do 
pozemků ve vybraném majetku města blíže vymezeném ve Statutu statutárního města Ústí 
nad Labem a do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 
Labem

1278/52R/20
Zmocnění pro pana Romana Vlčka

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro pana Romana Vlčka, vedoucího oddělení údržby majetku odboru dopravy 
a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem k zastupování města s účinností od 1. 9. 2020
a) ve správních řízeních vedených k zabezpečení údržby a oprav komunikací ve vlastnictví 
Statutárního města Ústí nad Labem
b) ve správních řízeních vedených dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
c) při výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v případech, kdy je Statutární 
město Ústí nad Labem vlastníkem předmětných nemovitostí a není investorem stavby a v 
případě, kdy je Statutární město Ústí nad Labem účastníkem řízení vedeném dle stavebního 
zákona pouze jako dotčený, tj. jako vlastník sousední nemovitosti s omezením na stavby, 
při jejichž realizaci nedojde ke změně vlastnických práv,
d) při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb., a dle vyhlášky č. 
395/1992 Sb.

1279/52R/20
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Zmocnění pro Bc. Romanu Filáčkovou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro paní Romanu Filáčkovu, pověřenou řízením odboru územního plánování a 
stavebního řádu Magistrátu města Ústí nad Labem s účinností od 1. 9. 2020
a) k zastupování města ve vybraných oblastech

1280/52R/20
Den s odpady - smlouva o pronájmu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem (jako příjemce) a společností Forum Ústí s.r.o. (jako poskytovatel), jejímž 
předmětem je pronájem plochy před OC Forum na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem 
dne 23.9.2020 za částku 1331 Kč vč. DPH

1281/52R/20
Kotlíkové půjčky - schválení žádostí občanů o poskytnutí NFV

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

1. informaci o podaných žádostech občanů o poskytnutí návratné finanční výpomoci z 
rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem – Kotlíkové půjčky

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci dotačního programu „Podpora 
výměny kotlů ve městě Ústí nad Labem“ pro občany, kteří podali žádost o NFV – 
Kotlíkovou půjčku a splňují všechny podmínky pro poskytnutí NVF dle předloženého 
seznamů žadatelů o NFV „Kotlíkovou půjčku“

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

a) předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení poskytnutí návratné 
finanční výpomoci občanům dle bodu B) 1.

T: 21. 9. 2020

1282/52R/20
Finanční ukončení projektu "Podpora inkluzívního vzdělávání v Ústí nad Labem" 

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

1. informaci o ukončení projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“, 
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reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233 a Schvalovací depeši pro závěrečnou zprávu o 
realizaci a žádost o platbu

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a finančního odboru v celkové výši 2 
296,89 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v 
Ústí nad Labem“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233; takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 707,94 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání

b) snížení neinvestiční částí výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů a dotací, o částku 
1 588,95 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací na úhradu vratky části 
dotace ukončeného projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 296,89 tis. Kč v položce 
Finanční vypořádání

2. vrácení nevyužité části dotace projektu reg. č. CZ.02.3.61/0.0/15_007/0000233 ve výši 2 
296 883,53 Kč na účet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do 22. 9. 2020 
prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje

1283/52R/20
Schválení peněžitého daru - vinice na Větruši

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Ing. Petra 
Nedvědického jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
2. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Pavla 
Kacerovského jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
3. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Pavla Kacerovského ml. 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
4. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od PhDr. Martina Kliky, 
MBA, DBA jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
5. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Luboše Trojny jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
6. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Jaroslava Doubravy jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
7. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Prof. DrMed. Stefana 
Rammelta, Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
8. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Petra Obruby, 
Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
9. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Prof. JUDr. Pavla Šámala, 
Ph.D jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
10. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od JUDr. Vratislava Faigla 
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jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
11. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Vratislava Faigla ml. a 
Sabiny Faiglové jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
12. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Josefa Skařupy jako tzv. 
patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
13. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Viktora Malinkoviče jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
14. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Věry Nechybové 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
15. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Radima Glosera a Bc. 
Dany Gloserové jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
16. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Hany Štrymplové 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
17. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Jaroslava Brožka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
18. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Petra Zahradníka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
19. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Milana Grmely jako 
tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
20. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Zdeňka Avenariuse 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše

21. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Tomáše 
Novotného, Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
22. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od MUDr. Josefa Leihne 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
23. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Doc. Ing. Jiřího Koláře, 
Ph.D. jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
24. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Lukáše Jabůrka jako tzv. 
patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
25. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Jaroslava Šimanovského 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
26. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Václava Houfka 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
27. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Českého rozhlasu 
SEVER jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
28. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Aleše Grafa, MBA a 
Mgr. Lenky Graf jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku 
Větruše
29. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od HC NORTH WINGS Ústí 
nad Labem jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
30. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Ing. Pavla Tošovského 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
31. přijetí účelově určeného peněžitého daru ve výši 1 500 Kč od Mgr. Michala Ševcovice 
jako tzv. patronát nad hlavou révy vinné na městské vinici u zámku Větruše
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1284/52R/20
Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. finanční příspěvek ve výši 55 tis. Kč + DPH k zajištění montáže přetlakové haly na 
plážové sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

1285/52R/20
Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s nabytím nemovitostí - objekt Truhlářova 384/2 (budova bývalých lázní Dr. 
Vrbenského), sportovní komplex Truhlářova 1446/2a (budova bývalé sportovní haly TJ 
Slavoj Ústí nad Labem) včetně pozemků p. č. 333/1 o výměře 648 m2, p. č. 333/2 o výměře 
1546 m2, p. č. 333/3 o výměře 483 m2, p. č. 334 o výměře 1209 m2 a p. č. 335/1 o výměře 
6216 m2 a p. č. 335/2 o výměře 331 m2, vše v k. ú. Střekov

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

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

T: 31. 12. 2020

1286/52R/20
Integrovaný dopravní systém Ústí nad Labem - Řešení dopadu COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. za podmínky schválení rozpočtového opatření ve výši 20 mil. Kč na úhradu závazku 
vyplývajícího ze smlouvy o kumulativní novaci

a) uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a 
statutárním městem Ústí nad Labem spočívajícího ve fixaci referenční tržby ve výši 30,77 
Kč/km pro období let 2021 a 2022
b) uzavření Smlouvy o kumulativní novaci Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou spočívají v 
závazku se spolupodílet na vyrovnání propadu tržeb MHD za období 1. 3. 2020 až 30. 6. 
2020 ve výši 20 mil. Kč

1287/52R/20
Rekonstrukce křižovatky Tovární x Hrbovická x Majakovského - dodatek SoD č. 3
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 3 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 upravujícího cenu díla o částku 670 329,76 Kč bez DPH v důsledku 
víceprací v hodnotě 707 429,32 Kč bez DPH a méněprací v hodnotě 37 099,56 Kč bez 
DPH

1288/52R/20
Propojení ulic Černá cesta a U Koupaliště - dodatek SoD č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 6.11.2019 na akci "Propojení ulic 
Černá cesta a U Koupaliště" se společností Metrostav a.s., IČ: 00014915 upravující cenu 
díla o částku 452 366,87 Kč bez DPH v důsledku víceprací v hodnotě 918 288,76 Kč bez 
DPH a méněprací v hodnotě 465 921,89 Kč bez DPH

1289/52R/20
Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 1. etapa - dodatek SoD č. 1

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 25.3.2020 na akci "Londýnská - 
oprava konstrukce chodníku - 1. etapa" s dodavatelem Patrik Hart, IČ: 64692426 
upravujícího cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 499 560 Kč bez 
DPH na částku 559 360,53 Kč bez DPH

1290/52R/20
Dodatek k nájemní smlouvě - Městský stadion Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 s Fotbalovým klubem Ústí 
nad Labem, a.s., IČ: 27274055, z důvodu prodloužení výpovědní lhůty na 12 měsíců a 
úpravy soupisu movitého majetku, který je součástí předmětu nájmu
2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 28.4.2017 dle bodu A)1. s Fotbalovým 
klubem Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

1291/52R/20
Majetkoprávní vypořádání pozemků pro ŘSD ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. záměr prodeje

a) části pozemku p. č. 224/3 označené dle GP č. 1311-181826/19 jako pozemek p. č. 224/8 
o výměře 81 m2, v k. ú. Všebořice,

b) části pozemku p. č. 1812 označené dle GP č. 1207-181826/19 jako pozemek p. č. 1812/2 
o výměře 28 m2, v k. ú. Bukov,

c) částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem, a to
- části pozemku p. č. 2280 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 2280/2 o 
výměře 209 m2,
- části pozemku p. č. 4340/5 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4340/15 o výměře 262 m2,
- části pozemku p. č. 4899/11 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4899/47 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4899/11 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4899/48 o výměře 10 m2,
- části pozemku p. č. 4948/9 označené dle GP č. 5305-181826/19 jako pozemek p. č. 
4948/11 o výměře 13 m2,
- části pozemku p. č. 4190/25 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4190/46 o výměře 3 m2,
- části pozemku p. č. 3423/5 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
3423/15 o výměře 15 m2,
- části pozemku p. č. 4181/3 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/22 o výměře 29 m2,
- části pozemku p. č. 4181/3 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/23 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4181/4 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/21 o výměře 4 m2,
- části pozemku p. č. 4181/8 označené dle GP č. 5273-181826/19 jako pozemek p. č. 
4181/18 o výměře 5 m2,

pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390 za celkovou 
kupní cenu ve výši min. 232.460,- Kč s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s 
převodem

B) souhlasí

1. s prodejem pozemků dle bodu A)1. subjektu Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní 
příspěvková organizace, IČO 659 93 390, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru 
prodeje

2. s uzavřením souhlasného prohlášení o změně vlastnického práva k pozemkům p. č.
a) 4181/1 o výměře 4 769 m2,
b) 4181/16 o výměře 17 800 m2,
c) 3419/31 o výměře 35 m2,
d) 3419/32 o výměře 536 m2,
e) 4267/5 o výměře 3 987 m2,
f) 4252/5 o výměře 2 662 m2,
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g) 4239/6 o výměře 14 337 m2,
h) 4236/6 o výměře 1 400 m2,
i) 4340/18 o výměře 8 128 m2,
j) 4340/12 o výměře 4 461 m2,
k) 4340/13 o výměře 192 m2,
l) 4949/988 o výměře 7 071 m2,
m) 1530/31 o výměře 7 858 m2,
n) 3419/13 o výměře 275 m2,
o) 3419/14 o výměře 54 m2,
p) 3419/15 o výměře 13 m2,
q) 3419/20 o výměře 3 m2,
vše v k. ú. Ústí nad Labem, ve prospěch Ředitelství silníc a dálnic ČR, státní příspěvková 
organizace, IČ 65993390

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

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem

T: 31. 12. 2020

1292/52R/20
Pacht 8 pozemků v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pacht pozemků o celkové výměře 47 193 m2 v k. ú. Předlice
 1.1. p. č. 775 o výměře 3 621 m2,
 1.2. p. č. 776 o výměře 4 753 m2,
 1.3. p. č. 777/1 o výměře 8 131 m2,
 1.4. p. č. 780/56 o výměře 18 967 m2,
 1.5. p. č. 780/72 o výměře 491 m2,
 1.6. p. č. 780/73 o výměře 3 030 m2,
 1.7. p. č. 780/76 o výměře 2 381 m2,
 1.8. p. č. 780/95 o výměře 5 819 m2,
pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 3.900,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu pouze mimo 
intravilán)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) mírná redukce zeleně po dohodě s vlastníkem – průklest dřevin, které se samovolně šíří
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1293/52R/20
Pacht části pozemku p. č. 1556/1 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pacht části pozemku p. č. 1556/1 o výměře cca 20 000 m2 z celkové výměry 121 957 m2 
v k. ú. Chabařovice pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za 
těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 4.600,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování (sekání trávy, pasení skotu apod.)
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
f) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru, plocha dřevin neklesne pod 40 % výměry pozemku

1294/52R/20
Pacht částí pozemků p. č. 1730/17, 1730/19, 1730/20 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pacht částí pozemků v k. ú. Chabařovice
 1.1. p. č. 1730/17 o výměře cca 15 400 m2 z celkové výměry 27 715 m2,
 1.2. p. č. 1730/19 o výměře cca 18 500 m2 z celkové výměry 30 409 m2,
 1.3. p. č. 1730/20 o výměře cca 7 500 m2 z celkové výměry 32 376 m2,
pro Bohuslava Holečka, zemědělského podnikatele, IČO 86746049, za těchto podmínek:
a) pachtovné ve výši 4.600,- Kč/ha/rok
b) účel pachtu: zemědělské obhospodařování - sekání trávy
c) zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
d) seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty
e) požadavky na kácení dřevin (včetně křovin) projedná pachtýř s Odborem životního 
prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem a bude se při dalším postupu řídit pokyny 
tohoto odboru
f) na pozemky nebude aplikován digestát z bioplynových stanic, a to ani v případě, že je 
certifikován jako hnojivo
g) pachtýř bere na vědomí, že na části pozemků o výměře cca 100 m2 bude docházet k 
přistávání vrtulníků
h) pachtýř bere na vědomí, že musí požádat správce území Palivový kombinát Ústí s. p. o 
povolení vjezdu na pozemky, na které je zakázán vjezd motorových vozidel
i) pachtýř bere na vědomí, že o termínech sečí bude informovat Palivový kombinát Ústí s. 
p., Myslivecký spolek Chabařovice a LPS, letecké práce a služby s.r.o. z důvodu, aby 
nedocházelo k případným kolizím při zemědělském obhospodařování s pořádanými akcemi 
u jezera Milada
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1295/52R/20
Záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemku p. č. 162/1 o výměře 537 m2 v k. ú. Ústí nad Labem pod 
objektem bez čp/če pro vlastníka tohoto objektu, společnost ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 
27309941

1296/52R/20
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 3693/4 o výměře cca 870 m2 v k. ú. Ústí 
nad Labem

1297/52R/20
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 374/1 o výměře cca 300 m2 v k. ú. Předlice za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 100,- Kč/m2/rok bez DPH
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel nájmu: manipulační plocha
d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace
f) bezdlužnost zájemců vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

1298/52R/20
Zrušení předkupního práva k pozemku p. č. 1514/7 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zrušením předkupního práva ze dne 28. 2. 2002 s oprávněním pro statutární město 
Ústí nad Labem k pozemku p. č. 1514/7 o výměře 12 322 m2 v k. ú. Klíše ve vlastnictví 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601 

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

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

T: 21. 9. 2020
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1299/52R/20
Zrušení předkupního práva k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zrušením předkupního práva ze dne 29. 1. 2001 s oprávněním pro statutární město 
Ústí nad Labem k části pozemku p. č. 1775 v k. ú. Ústí nad Labem, označené dle 
geometrického plánu č. 5413-21/2020 jako pozemek p. č. 1775/2 o výměře 81 m2, ve 
vlastnictví Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601 

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

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

T: 21. 9. 2020

1300/52R/20
Žádost o slevu na nájemném - Oblastní charita Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 s církevní 
organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 44225512, kterým se snižuje výše ročního 
nájemného z 300.000,- Kč na 240.000,- Kč po dobu 4 let (měsíční splátky se snižují z 
25.000,- Kč na 20.000,- Kč po dobu 48 měsíců) za provedení nezbytných oprav nad rámec 
běžné údržby v objektu Karla IV. 348/3 v k. ú. Střekov

1301/52R/20
Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ maraton Ústí nad 
Labem 2021 - 2025 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s uzavřením „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton 
Ústí nad Labem 2021 - 2025“, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstek primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem

T: 21. 9. 2020

1302/52R/20
Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem roku 2020 a 
následným uzavřením smlouvy s tímto subjektem takto:
a) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Start v nejvyšší futsalové soutěži (1. 
Varta futsal liga)“ ve výši 100.000,- Kč

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 9. 2020

1303/52R/20
Dotace v oblasti sportu - žádost o změnu účelu a rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se změnou účelu schválené dotace v rámci dotačního „Programu pro poskytování dotací 
v oblasti SPORTU v roce 2020
z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ pro příjemce:
a) Česká asociace amerického fotbalu z. s. IČ: 601 64 115, z akce „Uspořádání zápasu ME 
v americkém fotbalu Česko – Rusko“ na akci „Paddock liga 2020 – Ústí nad Labem Blades 
vs. Přerov Mammoths“

2. se změnou výše schválené dotace a úpravou rozpočtu v rámci dotačního „Programu pro 
poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“ pro příjemce:
a) Česká asociace amerického fotbalu z. s. IČ: 601 64 115, ze schválené výše dotace 
250.000,- Kč na částku 203.350,- Kč

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 21. 9. 2020

1304/52R/20
Dotace oblasti kultury 2020 – žádosti o změnu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. změnu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru kultury, sportu 
a sociálních služeb takto:
a) Centrum pro náhradní rodinnou péči, o. p. s. (IČ 26999234) úprava rozpočtu a rozsahu u 
akce „11. ročník Divadelní benefice ochotnických divadel v Ústí nad Labem“

2. změnu účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
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sportu a sociálních služeb takto:
a) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) změna účelu u dotace ve výši 15.000,- Kč z akce 
„Velikonoční koncert“ na akci „Hudební večer pro duševní zdraví“

B) neschvaluje

1. změny dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru kultury, sportu 
a sociálních služeb takto:
a) Ing. Karel Opatrný (dat. nar. **************) úprava termínu, místa, rozpočtu, rozsahu 
u akce „18. Prvomájový festiválek“

2. změnu účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu Odboru kultury, 
sportu a sociálních služeb takto:
a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) změna účelu u 
dotace ve výši 20.000,- Kč z akce „26. mezinárodní festival akademických sborů IFAS 
Pardubice 2020“ na akci „Letní sborová dílna“

C) nesouhlasí

1. se změnou účelu dotace poskytnuté v oblasti kultury v roce 2020 z rozpočtu odboru 
kultury, sportu a sociálních služeb takto:
a) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) změna účelu u dotace ve výši 80.000,- Kč z 
akce „Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2020“ na akci „Příměstský tábor“

D) ukládá
Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 21. 9. 2020

1305/52R/20
Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s návrhem dokumentu "Kulturní koncepce města Ústí nad Labem 2021-2030"

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

a) předložit návrh dokumentu dle bodu A) ke schválení Zastupitelstvu města

T: 21. 9. 2020

1306/52R/20
Projekt "Taxík Maxík" - schválení návrhu smluv

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. návrh darovací smlouvy v rámci projektu „Taxík Maxík“, která je přílohou č. 1 návrhu na 
usnesení
2. návrh smlouvy o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“, 
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která je přílohou č. 2 návrhu na usnesení

1307/52R/20
Smlouva o smlouvě budoucí nájemní

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností PADOK Sampi, s.r.o., která je 
přílohou tohoto usnesení

1308/52R/20
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2021

B) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

T: 21. 9. 2020

1309/52R/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) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKSS
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřských škol 
uvedených v bodě A)

1310/52R/20
Souhlas zřizovatele se zapojením příspěvkové organizace do projektu ÚK a s 
uzavřením smlouvy o partnerství s ÚK (DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem)
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 75150131, do projektu Ústeckého 
kraje, IČ 70892156, s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ 
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
2. s uzavřením smlouvy o partnerství s finanční podporou mezi Domem dětí a mládeže a 
Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací, IČ 75150131, a Ústeckým krajem, IČ 70892156, k realizaci projektu „Podpora 
polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK“ v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání

1311/52R/20
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, IČ 24231509, do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202,
- ve výši 26 864,- Kč pro období od 2. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 43 792,- Kč pro období od 2. 1. 2021 do 30. 6. 2021
b) Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace, IČ 
44555474,
- ve výši 4 228,- Kč pro období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 6 360,- Kč pro období od 2. 1. 2021 do 30. 6. 2021
c) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241,
- ve výši 42 632,- Kč pro období od 7. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 69 496,- Kč pro období od 4. 1. 2021 do 30. 6. 2021
d) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace, IČ 
44226268,
- ve výši 114 456,- Kč pro období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
- ve výši 179 214,- Kč pro období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021

B) děkuje

1. dárcům za poskytnuté dary

1312/52R/20
Odměna ředitelky MŠ Kameňáček dle § 224 ZP

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 18 z 23



Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. dle ustanovení §102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku
a) Mgr. Petře Fiklíkové, ředitelce Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 
1430/1, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/80/2020

1313/52R/20
Ukončení šestiletého období ředitelky MŠ Pomněnka

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

1. informaci o ukončení šestiletého období ke dni 31. 1. 2021 na vedoucím pracovním 
místě ředitelky
a) Bc. Denisy Bukorové, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 
příspěvková organizace

B) rozhoduje

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na vedoucí 
pracovní místo ředitelky Mateřské školy Pomněnka 652/14, Ústí nad Labem, Přemyslovců 
652/14, příspěvkové organizace

1314/52R/20
Schválení nákupu 2 ks elekromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, p. o.

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

1. podání žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR na nákup 3 ks 
elektromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizace
2. Rozhodnutí č. 1191100055 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 
životního prostředí ČR

B) schvaluje

1. nákup 2 ks elektromobilů Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 
za účasti finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR

1315/52R/20
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov pro seniory Orlická, příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí

s účinností od 1. 1. 2021
1. s úpravou názvu Domova pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvkové organizace na nový název Domov pro seniory Orlická, příspěvková organizace
2. se zněním dodatku č. 1 zřizovací listiny Domova pro seniory Orlická, příspěvkové 
organizace

B) ukládá
1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora

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

T: 21. 9. 2020

1316/52R/20
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zněním dodatku č. 2 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, kterým se s účinností od 1. 10. 2020 mění zřizovací listina takto:
a) svěřuje se k hospodaření nemovitý majetek – pozemky, stavby dle přílohy č. 1 usnesení 
umístěné v plaveckém areálu Klíše
b) vyjímá se z hospodaření příspěvkové organizace nemovitý majetek – pozemky dle 
přílohy č. 2 usnesení, které byly zrušeny geometrickým plánem č. 1804-20087/2020 a které 
tvořily venkovní plavecký areál Klíše
c) mění se výměra a druh pozemků uvedených v příloze č. 3 usnesení, které tvoří venkovní 
plavecký areál Klíše
d) mění se soupis nemovitého majetku tak, že u svěřeného pozemku p. č. 2864/1 v k.ú. Ústí 
nad Labem se vedle spoluvlastnického podílu 102235/108889 na nemovitosti č. p. 3356 
uvádí jednotky, které se v nemovitosti nacházejí a jsou ve vlastnictví Statutárního města 
Ústí nad Labem, a to jednotka 3356/2, 3356/3, 3356/5, 3356/7, 3356/8, 3356/9, 3356/11

B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora

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

T: 21. 9. 2020

1317/52R/20
Rozpočtové opatření KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 1 063 tis. Kč – zapojení účelové 
neinvestiční dotace z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 063 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 1 063 tis. 
Kč v položce Mimořádné situace – rezerva na řešení krizových situací a odstraňování jejich 
následků

1318/52R/20
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem - poskytnutí dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2020 a následné uzavření smluv s jednotlivými 
subjekty, v členění dle podaných žádostí:

a) Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 26672499 38 440,00 ,-Kč

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Mezidomí 707/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556594 25 000,00 ,-Kč

c) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153203 44 681,70 ,-Kč

d) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153262 30 000,00 ,-Kč

e) Spirála, Ústecký kraj, z.s.
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221 10 000,00 ,-Kč

f) MEDIC Ústí nad Labem, z.s.
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17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 1546945 37 882,00 ,-Kč

1319/52R/20
Rozpočtové opatření KT a FO - dotace na výkon sociální práce pro městské obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a finančního odboru, v celkové výši 1 548,17 
tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 1 155,35 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
392,82 tis. Kč v položce Povinné pojistné
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 548,17 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město 320,16 tis. Kč
- MO Severní Terasa 695,44 tis. Kč
- MO Neštěmice 426,83 tis. Kč
- MO Střekov 105,74 tis. Kč

1320/52R/20
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém období - 
informace

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

1. Informace o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v uplynulém 
období

B) ukládá
1. Evě Novákové, radní města

a) předložit informaci o návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Ústí nad Labem v 
uplynulém období Zastupitelstvu města

T: 21. 9. 2020

Různé

Rada města Ústí nad Labem po projednání
          

         

1321/52R/20
Podpora mezinárodního projektu JUST Transformers
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. žádost Hospodářské a Sociální rady Ústeckého kraje o podpis dokumentu Letter of 
Support

B) souhlasí

1. s podpisem dokumentu Letter of Support, jímž statutární město Ústí nad Labem vyjádří 
podporu mezinárodnímu projektu JUST Transformers

1322/52R/20
Rezignace člena Finančního výboru ZM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. rezignaci Ing. Martina Maty, MBA na člena Finančního výboru ZM k 31. 8. 2020

1323/52R/20
Žádost o poskytnutí finančního daru 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Spolek SILNÁ RODINA, se sídlem Vinařská 742/20, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 07360185, který je zastoupen předsedkyní Mgr. Petrou Janatovou, na 
zajištění akce „Den rodiny aneb Škola volá“

1324/52R/20
Úprava přílohy č. 1 směrnice RM č. 1/2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. upravenou přílohu č. 1 směrnice RM č. 1/2020 v předloženém znění

Ing. Věra Nechybová PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Z M O C N Ě N Í 
 

 
Statutární město Ústí nad Labem 

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

IČ: 000 81 531 

zastoupené: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem města 

(dále jen „Zmocnitel“) 

 

zmocňuje tímto 

na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne xxxxxxx, č. xxxxxxx/20 

 

Jméno, příjemní, akademický titul vedoucího odboru 
vedoucího název odboru  Magistrátu města Ústí nad Labem 

(dále jen „Zmocněnec“) 

 

k těmto právním jednáním: 

 

- k uzavírání smluv vzešlých z veřejných zakázek malého rozsahu jménem Statutárního města 

Ústí nad Labem s plněním nepřevyšujícím v jednotlivém případě částku 2.000.000,- Kč, a 

v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6.000.000,- Kč. Částky jsou uvedeny bez 

příslušné DPH, 

- k podepisování smluv o poskytnutí dotace v částce do 50.000,- Kč fyzickým a právnickým 

osobám za předpokladu předchozího schválení Radou města Ústí nad Labem,  

- k uzavírání smluv o výpůjčce s dobou plnění nepřekračující 1 rok, 

- k uzavírání nájemních a pachtovních smluv s dobou trvání nepřekračující 1 rok, 

- k podávání žádostí na zábor veřejného prostranství 

 

K výše uvedeným smlouvám je Zmocněnec oprávněn uzavírat též dodatky, změny, výpovědi a dohody 

o jejich ukončení. Zmocněnec je dále oprávněn činit úkony s těmito smlouvami souvisejícími, 

zejména podepisovat vyúčtování smluvních pokut a prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek. 

U smluv o poskytnutí dotace, je Zmocněnec oprávněn podepisovat dodatky, změny, výpovědi a 

dohody o jejich ukončení za předpokladu předchozího schválení Radou města Ústí nad Labem. 

 

Právní a finanční závazky ze smlouvy uzavřené na základě tohoto zmocnění vyplývající nesmí 

překročit schválený (a v případě déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) rozsah rozpočtu 

příslušné kapitoly. 

 

Toto zmocnění se nevztahuje na zastupování Statutárního města Ústí nad Labem ve věcech, které jsou 

dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů, vyhrazeny Zastupitelstvu 

města Ústí nad Labem či Radě města Ústí nad Labem.  

 

Zmocněnec není oprávněn dále zplnomocnit jinou osobu ve věci tohoto zmocnění. 

 

Toto zmocnění se uděluje na dobu určitou do doby setrvání Zmocněnce ve funkci vedoucího 

příslušného odboru.  

 

 

V Ústí nad Labem dne ………………. 

      Statutární město Ústí nad Labem 

 

 

              ___________________ 

      Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 

 

Zplnomocnění v uvedeném rozsahu přijímám 

 

Dne: ………… 

 

_____________________ 

Jméno, příjemní, akademický titul vedoucího odboru 

Obecné zmocnění pro vedoucí jednotlivých obdorů MmÚ.doc k usnesení č. 1276/52R/20



účast v 

dotazníkovém 

průzkumu

služby 

kotlíkového 

specialisty 

ulica, č.p. město PSČ ano/ne ano/ne ano/ne částka v Kč

smlouva 

Kotlíkové 

dotace 

čestné 

prohlášení - 

bezdlužnost

aktuální výpis 

z katastru 

nemovitostí

20. Mazáčová Lucie 26.05.2020 tepelné čerpadlo 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6/2021 Bánov 80 Ústí nad Labem - Strážky 40340 ano ano ano 127 500,00 Kč ano ano ano

21. Antala Michal 27.05.2020 tepelné čerpadlo 200 000,00 Kč 1 300,00 Kč 6/2021 Myslbekova 889/6 Ústí nad Labem -Střekov 40003 ano ano ano 127 500,00 Kč ano ano ano

22. Suk Libor 29.05.2020 tepelné čerpadlo 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6/2021 jasmínová 169 Ústí nad Labem - Brná 40321 ano ano ano 127 500,00 Kč ano ano ano

23. Pleskot Dušan 13.08.2020 tepelné čerpadlo 200 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6/2021 Sebuzín 50 Ústí nad labem 40302 ano ano ano 127 500,00 Kč ano ano ano

Přílohy dodané ano/ne

Seznam žadatelů o NFV "Kotlíkovou půjčku" k 20. 8. 2020

Por. Č. 

žádosti
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typ nového 

ekologického zdroje 

tepla

požadovaná 

částka půjčky

předpokládaná 

výše měsiční 

splátky předpokládaný 

termín ukončení 

projektu 

adresa nemovitosti - výměna kotle

Kotlíková dotace KÚ



SMLOUVA O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE MATTONI ½ MARATON
ÚSTÍ NAD LABEM 2021 - 2025

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění

mezi

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
jednající Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem města
IČO: 00081531

kontaktní osoba:

(dále jen „město“)

a

Tempo Team Prague, s. r.o.
se sídlem Františka Křížka 11, 170 00 Praha 7
jednající Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 50213

kontaktní osoba:

(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako „smluvní
strana“)

Preambule

1. Společnost Tempo Team je organizátorem sportovních a kulturních akcí. Díky dlouholetým znalostem a
zkušenostem je odborně schopna zajistit organizaci masových běžeckých akcí jako např. „Mattoni ½ Maraton
Ústí nad Labem 2011-2020“.

2. Statutární město Ústí nad Labem je územní samosprávnou korporací, která má zájem na uspořádání
masových běžeckých akcí, a na jejímž území bude akce probíhat.

I.
Předmět

1. Tato smlouva stanovuje závazky obou smluvních stran při zajištění organizace ½ maratonského běhu
konaného v katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem, a to v období let 2021 – 2025. Jde o
mezinárodní běžeckou akci, která je součástí série maratonských běhů konaných napříč celou Českou
republikou a splňuje požadavky Světové atletiky (dříve IAAF), a která se koná v katastrálním obvodu města a
využívá jeho specifickou polohu a industriální charakter. ½ maraton je doprovázen dalším bohatým
společensko-sportovním programem. V jeho rámci se pak bude konat řada doplňkových sportovních událostí
pro širokou veřejnost.

2. Město se podpisem této smlouvy stává patronem a spolupořadatelem ½ Maratonu a některých dalších
běžeckých akcí pořádaných společností Tempo Team jako součást programu spojeného s konáním ½
maratonu. Na základě podpisu této smlouvy bude město uváděno jako patron každé této jednotlivé běžecké
akce.

3. V roce 2021 nese tento ½ maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2021“,(dále je „Maraton“) a
v jeho rámci pak bude město pro rok 2021 patronem a spolupořadatelem ½ Maratonu, 2 a 4 členného
Štafetového běhu a Rodinného běhu a handbikového závodu (dále vše též jen jako „ běžecké akce“).
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4. V následujících letech bude konkretizace doprovodných akcí, na kterých se bude město podílet jako patron a
spolupořadatel, upravena smluvním dodatkem.

5. Patronát a spolupořádání se vztahuje jen na ty běžecké akce, které pořádá Tempo Team a jsou uvedené
v tomto článku odst. 3, nebo v následně uzavřeném smluvním dodatku. Seznam s daty konání
vyjmenovaných běžeckých akcí a plánované trasy jednotlivých běžeckých akcí pro rok 2021 bude městu
předán po uzavření smlouvy v co nejkratším možném termínu. Seznam s daty konání vyjmenovaných
běžeckých akcí a plánované trasy jednotlivých běžeckých akcí pro roky 2022 - 2025 bude městu předán vždy
nejpozději ke konci kalendářního roku, který předchází roku, v němž se akce budou konat.

6. Město se zavazuje, že v termínu konání akce, který byl městu oznámen v souladu s odst. 5 toho článku,
nebude patronem jiné akce, jež by svým charakterem odpovídala výše uvedenému Maratonu a s ním
spojeným běžeckým akcím. Společnost Tempo Team prohlašuje, že si je vědoma skutečnosti, že není
v možnostech města zajistit výlučnost na pořádání obdobných akcí.

7. Společnost Tempo Team se stává majitelem marketingových práv k výše uvedenému Maratonu a ostatním
běžeckým akcím.

II.
Závazky Tempo Team

1. Společnost Tempo Team se zavazuje sama nebo prostřednictvím subdodavatelů uspořádat všechny běžecké
projekty v rozsahu a způsobem uvedeným v tomto článku.

2. Společnost Tempo Team zajistí organizaci běžeckých akcí v následujícím rozsahu a kvalitě:

a) technické zajištění akce
registrace účastníků, Expo a vydávání startovních čísel, zajištění trati, zajištění pracovníků pořadatele,
prostoru startu a cíle, organizace občerstvovacích stanic, úschovny zavazadel, masáží, doprovodného a
kulturního programu, zajištění výsledkového servisu a ceremoniálu pro vítěze, dodržení mezinárodních
pravidel a kritérií Světové atletiky, koordinace dobrovolníků, zajištění VIP zóny, koordinace a servis
elitních běžců

b) produkční / materiální zajištění akce
zajištění kompletního materiálu pro běžce, jako např. startovní čísla, trička, medaile, diplomy, technické
obálky, startovní tašky, občerstvení na občerstvovací stanice, atd., dále nezbytný materiál pro organizaci
závodu, jako např. startovní brána, navigační prvky, mapy, podium, atd., produkce informačních brožur,
plakátů a dalších propagačních materiálů

c) propagace & PR
zajištění mediální a outdoorové kampaně, distribuce brožurek, e-mailing, správa webových stránek,
organizace tiskových konferencí, tvorba press guide a tiskových zpráv, spolupráce s novináři a TV.

3. Zajistí financování organizace akce v rozsahu plnění čle čl. II. 2, práci s partnery, reporting.

4. Společnost Tempo Team se zavazuje poskytnout plnění spočívající v reklamní činnosti a propagaci města
formou uvádění v postavení patrona běžeckých akcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 smlouvy. Konkretizace
požadavků z výše uvedeného plnění bude řešena v dostatečném předstihu před konáním Maratonu, a to
vzájemnou dohodou, aby mělo město možnost zajistit potřebné podklady v požadovaném množství a kvalitě.

5. Společnost Tempo Team poskytuje městu právo užívat název a logo „RunCzech“ a ostatních běžeckých akcí
specifikovaných v této smlouvě, mají-li svá loga, pro účely propagace a public relation města v období trvání
této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

6. Fakturační dokumenty na základě, kterých byly uhrazeny náklady na organizaci Maratonu, k jejichž úhradě se
město zavázalo v článku III odst. 10, se zavazuje společnost Tempo Team předložit do 30 dní od jejich
uhrazení.

7. Společnost Tempo Team poskytne městu základní dokumentaci o plnění (dle standardů Tempo Team –
reportování, statistiky, přehled výsledků) provedeném podle této smlouvy nejpozději do 3 měsíců po
skončení každé běžecké akce, jejímž spolupořadatelem bude dle této smlouvy město.



III.
Závazky města

1. Město se zavazuje umožnit realizaci Maratonu a s ním souvisejících běžeckých akcí a poskytnout veškerou
součinnost v z rozsahu stanoveném v tomto článku.

2. Město se zavazuje přispět k vytvoření podmínek pro realizaci a organizaci Maratonu a s ním souvisejících
společenských a běžeckých akcí v období trvání této smlouvy, tj. spolupodílet se na zajištění odpovídajících
prostor a veřejných prostranství určených a potřebných pro pořádání akce. Aktuální seznam těchto prostor a
veřejných prostranství a určení toho, které z těchto prostor bude zajišťovat, která ze smluvních stran bude
určeno každý rok individuálně na základě vzájemné dohody smluvních stran, a to s ohledem na aktuální
určení běžeckých tratí a potřeb a možností města i společnosti Tempo Team.

3. Město se zavazuje poskytnout před oznámeným termínem Maratonu vhodné propagační plochy k jeho
prezentaci, a to jednu propagační plochu pro umístění billboardu popř. další dle aktuálních možností.

4. Město se zavazuje přispět k podpoře účasti dětí, mládeže a celých rodin na běžeckých akcích pořádaných
Tempo Team, a to především propagací těchto akcí ve školách.

5. Město se zavazuje uveřejnit PR články o běžeckých akcích pořádaných Tempo Team v publikacích a
bulletinech města, dále na internetových stránkách města, pomoci s distribucí informačních materiálů
prostřednictvím dostupných kanálů města. Zajistit a uveřejnit na internetových stránkách města, v regionální
TV a PR články o běžeckých akcích a to před, v průběhu i po skončení Maratonu.

6. Město společně se společností Tempo Team zajistí ve spolupráci s odborem dopravy a majetku magistrátu
města uzavření ulic, jejichž uzavření je potřebné pro konání běžeckých akcí. Dále se město zavazuje v rámci
svých možností informovat o konání běžeckých akcí a koordinovat spolupráci s Městskou policií a dalšími
subjekty zřízenými městem (dopravní podnik atd.), a to v rozsahu, který bude v dostatečném předstihu
společností Tempo Team upřesněn.

7. Město se zavazuje v rámci svých možností informovat další dotčené subjekty, zejména státní organizace
(Policie ČR, Záchranná služba apod.) a koordinovat spolupráci s nimi.

8. Město v rámci svých možností zajistí přítomnost zástupců města na Maratonu a souvisejících běžeckých
akcích a při udělování cen tak, aby zástupci města předávali ceny vítězům závodů. Město dále v rámci svých
možností zajistí propagační předměty města pro vítěze Maratonu v soutěžních kategoriích a pro vítěze
Štafetového běhu a handbikového závodu.

9. Město poskytuje Tempo Teamu právo užívat název a oficiální logo města na vlastních propagačních
materiálech po dobu trvání této smlouvy (Příloha č. 2 smlouvy) a to v souladu se zněním manuálu pro
používání tohoto loga, který je dostupný na http://www.usti-nad-labem.cz/files/logo-mesta.pdf.

10. Město se zavazuje uhradit smluvně dohodnutou částku, která bude použita jako jeho spolupořadatelský podíl
na úhradu nákladů spojených s organizací a technickým zajištěním Maratonu, a to zejména na zajištění
mobilních toalet, bariér a oplocenek, šaten, lavic a stolů a mobilní kanceláře, audiovizuální techniky, ozvučení
a osvětlení, tisku propagačních a informačních materiálů k akci a dalších technických služeb.

11. Smluvně dohodnutá částka byla pro kalendářní rok 2021 stanovena ve výši 600 000,- Kč (včetně DPH).
V následujících letech bude aktuální výše spolupořadatelského podílu města upravena formou smluvního
dodatku, a na to na základě rozhodnutí oprávněných orgánů města o výši tohoto podílu.

12. Výše uvedená částka bude uhrazena bankovním převodem na účet Tempo Team: vedená
u na základě předložených fakturačních dokladů za služby uvedené v čl. III. 10. Částka
bude uhrazena do 30 pracovních dní od doručení fakturačních dokladů.

13. Podrobnosti týkající se konkretizace závazků a požadavků na koordinaci spolupráce s dalšími subjekty
vyplývající z této smlouvy a jejích příloh budou každý rok aktualizovány a dotvářeny na základě individuální
potřeby a možností smluvních stran prostřednictvím vzájemné dohody.



IV.
Společná ujednání

1. Obě strany povedou jednání o spolupráci se vzájemnou důvěrou, vyhovujícími podmínkami a ustanoveními
pro obě strany, které jsou součástí závazné smlouvy o spolupořadatelství.

2. Obě strany učiní všechny nezbytné právní i faktické kroky k tomu, aby došlo k naplnění ustanovení v této
smlouvě o spolupořadatelství.

3. V případě, že dojde k porušení smlouvy a vzniku práva na náhradu škody druhé smluvní straně, použijí se
ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

4. Smluvní strany se zavazují, že budou při organizaci a zajišťování Maratonu postupovat s odbornou péčí a
s přihlédnutím k ochraně oprávněných zájmů druhé smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny oznamovat
si vzájemně všechny okolnosti a informace, které jsou důležité pro realizaci práva a povinností dle této
smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují, že při plnění smluvních závazků z této smlouvy budou postupovat tak, aby
nepoškodili dobré jméno a pověst druhé smluvní strany.

6. Jakékoliv závady či organizační překážky v předmětu plnění vyplývajícím z této smlouvy jsou smluvní strany
povinny neprodleně druhé smluvní straně sdělit, a to písemně a poskytnout dané smluvní straně dostatečný
časový prostor k odstranění takovéto závady či překážky.

7. Společnost Tempo Team bere na vědomí, že Statutární město Ústí nad Labem je ve smyslu ustanovení § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, povinným subjektem a
jako takové je povinno na základě žádosti poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě.
V závislosti na této skutečnosti smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této
smlouvě, nepovažují za předmět obchodního tajemství.

8. Smluvní strany se dohodly, že jednotlivé úkony v rámci organizace Maratonu, které pro ně vyplývají z této
smlouvy, budou provádět a spolupráci a koordinaci smluvních stran dle této smlouvy budou zajišťovat tyto
osoby:

Společnost Tempo Team:

ředitel regionálních závodů

Statutární město Ústí nad Labem

vedoucí kanceláře primátora



V.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího podpisu oběma smluvními stranami do 31. 12.
2025.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v Registru smluv.

Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně,
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze bez udání důvodu vypovědět ve lhůtě 12 měsíců následujících po měsíci, v němž byla druhé
straně doručena na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy písemná výpověď.

5. Tato smlouva byla vytvořena v souladu s platným právním řádem a řídí se podle platných zákonů České
republiky. Tuto dohodu lze měnit nebo doplňovat, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, pouze
písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Veškeré přílohy (č. 1, č. 2, č. 3, č. 4) a dodatky této smlouvy jsou její nedílnou součástí. Smlouvu vč. jejích
příloh lze měnit jen písemně.

7. Strany se dohodly, že pro běžnou komunikaci, kterou se nezasahuje do obsahu smlouvy či jejích příloh, a
nebo do podstatných záležitostí vyplývajících z této smlouvy, v rámci plnění této smlouvy postačí emailová
komunikace tam, kde je psáno, že má být učiněno písemně.

8. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. .. ze dne …………….

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů,
provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné
a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Ústí nad Labem dne..................... V Ústí nad Labem dne.....................

za Statutární město Ústí nad Labem za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................ .........................................................
Mgr. Ing. Petr Nedvědický Dr. Carlo Capalbo

primátor města jednatel společnosti



PŘÍLOHA č. 1
Oficiální loga běžeckých akcí

Společnost Tempo Team dává městu právo užívat názvy a loga běžeckých akcí pro účely propagace a public
relations města v období trvání této smlouvy, a to způsobem upraveným a dohodnutým s Tempo Teamem.

Každé konkrétní užití názvů a log podléhá předchozímu písemnému souhlasu druhé smluvní strany s tím, že
udělení takového souhlasu nebude ze strany Tempo Teamu bezdůvodně odepřeno a rozhodnutí o tomto bude
druhé straně doručeno nejpozději do tří pracovních dní. Obě strany se v tomto případě dohodly na elektronické
formě komunikace (e-mail).

Město se zavazuje v případě zájmu využívat pouze následující loga. Loga běžeckých akcí musí být použita
v souladu s níže uvedenými náhledy.

OFICIÁLNÍ LOGO
„RunCzech“

1. Bílé logo RunCzech - na barevném podkladu

2. Šedé logo - na bílém podkladu



PŘÍLOHA č. 2
Oficiální logo města

Město dává právo užívat název a loga města pro účely propagace a public relations společnosti Tempo Team v
období trvání této smlouvy a to způsobem upraveným a dohodnutým s Tempo Teamem.

Každé konkrétní užití názvu a log podléhá předchozímu písemnému souhlasu druhé smluvní strany s tím, že
udělení takového souhlasu nebude ze strany města bezdůvodně odepřeno a rozhodnutí o tomto bude druhé
straně doručeno nejpozději do tří pracovních dní. Obě strany se v tomto případě dohodly na elektronické formě
komunikace (e-mail).

Společnost Tempo Team se zavazuje v případě zájmu využívat pouze následující logo. Logo města musí být
použito v souladu s níže uvedeným náhledem. Specifikace dalších log města dodá město společnosti Tempo Team
v dohodnutých termínech po podpisu smlouvy.

OFICIÁLNÍ LOGO
„město“



Příloha č. 3
Mapa trasy ½ Maraton Ústí nad Labem a běžeckých akcí





Příloha č. 4: Plnění Tempo

Speciální vizibilita v den závodu

Startovní čísla Oficiální trička
Název města bude umístěn na

startovních číslech každého běžce
Název města bude umístěn na oficiálních

tričkách

UnL (1/2Maraton + rodinný běh) 6 100 UnL (1/2Maraton + rodinný běh) 6 100

Cílová páska Časomíra na autech
Logo města bude umístěno na cílové
pásce

Logo města bude umístěno na časomíře
na autě, které jede před prvním

závodníkem a závodnicí



Celkem 2 Celkem 2

Startér závodu Předávání cen
Zástupce města odstartuje jeden ze závodů Zástupce města  bude mít možnost předat

ceny vítězům závodu

Celkem 2
Celkem 2

Vizibilita v den závodu & přímý kontakt s běžci a veřejností 1/2

Desky Nafukovací objekty*

Desky s logem města budou umístěny v
oblasti startu/cíle a podél trati závodu

Nafukovací objekty s logem města budou
umístěny ma viditelném místě a

prostorách startu a cíle

UnL ü UnL 1

Vlajky Velkoplošná obrazovka*
Vlajky s logem města budou umístěny
v prostorách startu a cíle a podél trasy

závodu

Videospot nebo logo města bude
prezentováno na velkoplošné obrazovce

v oblasti startu/cíle závodu.



UnL ü UnL ü

Promo stánek* Stupně vítězů
Město má možnost využít prostor pro
vlastní propagaci v blízkosti startu/cíle.

Logo a název města bude umístěno na
stupních vítězů

UnL 3x3m UnL 4

*Položky označené hvěždičkou (*) jsou materiály dodané ze strany města

Vizibilita v den závodu & přímý kontakt s běžci a veřejností 2/2

Startovní a cílová brána Triangly
Logo města bude umístěno na startovní a cílové

bráně
Logo města bude umístěno na velkých

trojúhelníkových panelech v prostoru startu a cíle.

UnL 2 UnL 1

VIP pasy Vkládka do startovních tašek*

Logo a název města bude umístěno na akreditačních
pasech pro VIP hosty a novináře

Město bude mít možnost propagovat své služby a
produkty vložením do tašek závodníků, případně

nabídky do elektronických startovních tašek



UnL 300 UnL 6 100

Propagace v Guest zóně* Propagační stánek Expo
Město má možnost propagace v Guest zóně v den

závodu
Město bude mít v rámci Sport Expa prostor pro vlastní

propagaci (velikost prostoru bude upřesněna)

UnL 300 UnL ü

*Položky označené hvěždičkou (*) jsou materiály dodané ze strany města.

Digitální a sociální média

Webové stránky RunCzech Sociální média RunCzech
Název závodu s logem města bude permanentně

umístěn na runczech.com v sekci „akce.“
Zmínky o závodě s logem a názvem města se objeví

na sociálních sítích RunCzech.

Celoročně ü Celoročně min 2x

Emailing Promo videa
Všem běžcům budou zasílány emaily obsahující

pozvánku na závod s názvem města Z každého závodu vznikne video s názvěm města.



Celoročně min. 2x Celoročně ü

TV, Print a Outdoor

Diplom Příloha deníku

Logo města bude umístěno na diplomech pro
závodníky.

Město bude mít možnost umístit úvodní slovo
představitele města v deníku a pozvat na zajímavá

místa ve městě

UnL ü UnL min. 1/2 stránky

Informace pro závodníky Průvodce pro dobrovolníky
V informacích pro závodníky bude uvedeno

logo/inzerce města
V průvodcích pro dobrovolníky bude uvedeno

logo/inzerce města



UnL ü UnL ü

Press Guide Letáky

V Press Guidech bude uvedeno logo města Logo partnera bude vytištěno na všech RunCzech
letácích týkajících se 1/2Maratonu Ústí nad Labem

UnL ü UnL ü

Outdoor kampaň & kampaň v tisku 1/2
Struktura mediálního prostoru může být modifikována

Kampaň k jednotlivým akcím RunCzech trvá 8 týdnů před každou jednotlivou akcí.

Bilboardy /bigboardy Citylighty

Logo a název města budou vytištěny na
billboardech/bigboardech umístěných ve městě

Logo a název města budou vytištěny na citylightech
umístěných ve městě

UnL ü UnL ü

Variapostery



Variapostery umístěné s logem a názvem města na
vlakových stanicích ve městě

UnL ü

Outdoor kampaň & kampaň v tisku 2/2

Rámečky ve vlacích Rámečky ve veřejné dopravě
Logo a název města bude vytištěno na plakátech

umístěných ve vlacích Českých drah.

Logo a název města bude vytištěno na plakátech
umístěných v rámečcích v prostředcích městské

hromadné dopravy.

UnL ü
UnL ü

Ostatní outdoor media Kampaň v tisku
Postery, bannery, queensize, lavičky s logem města Logo a název města bude umístěno v kampani v tisku.



UnL ü UnL ü

Kampaň v televizi & rádiu

TV vysílání TV zprávy, zajímavosti, reportáže

Závod je vysílán v přímém přenosu ČT
RunCzech bude usilovat o maximalizaci vizibility

města během očekávaného vysílání v TV zprávách,
zajímavostech, reportážích.

ČT sport přímý přenos
2x opakovaný záznam/závod

Celoročně ü

iVysilani.cz (opakovaný záznam) Zprávy v rádiu, zajímavosti, reportáže

Opakovaný záznam dostupný online na iVysilani.cz.
RunCzech bude usilovat o maximalizaci propagace

města v rádio zprávách, zajímavostech a reportážích o
všech RunCzech akcích.



Celoročně ü Celoročně ü

Anonce v rádiu
Město bude uvedeno ve vybraných rádiových spotech
věnovaných RunCzech Běžecké lize a každému závodu

zvlášť.

UnL min. 30

PR kampaň

Tiskové konference Tiskové zprávy
Logo a název města bude uvedeno na roll-upech,

jmenovkách atd.
RunCzech bude usilovat o maximalizaci vizibility

města prostřednictvím tiskových zpráv RunCzech.

PR články – online



Pokrytí v hlavních online mediích.

Zahraniční propagace 1/2

TV vysílání v zahraničí RunCzech webová stránka (v 8
jazycích)

Očekává se živé vysílání nebo záznam RunCzech akcí v
televizi, novinách, zajímavostech v zahraničí.

Město bude prezentováno na webové stránce
RunCzech v cizích jazycích (logo, web banner).

Celoročně ve 151 zemích Celoročně ü

Newslettery v angličtině Zahraniční expa

3 vybrané RunCzech newslettery zaslané zahraničním
běžcům během celého roku

Propagace města na stáncích RunCzech a v
propagačních materiálech.



Celoročně 19 Celoročně 47

PR články Tiskové zprávy (v 6 jazycích)
RunCzech bude vyvíjet nejvyšší úsilí maximalizovat

vizibilitu města v zahraničním PR tisku a
internetových článcích.

RunCzech bude vyvíjet nejvyšší úsilí maximalizovat
vizibilitu města.

Celoročně 291 Celoročně 43x6



Zahraniční propagace 2/2

Online a tištěné reklamy Online kalendář & registrační portál

Logo města bude umístěno v zahraniční tiskové
kampani.

RunCzech akce propagované v zahraničním kalendáři
závodů a na registračních portálech.

Celoročně ü Celoročně 6 milionů návštěvníků

Cestovní portály & agentury Zastoupení v Číně

RunCzech spolupracuje s cestovními agenturami,
které propagují RunCzech akce po celém světě.

RunCzech má oficiální zastoupení v Číně, které
propaguje akce a město

Celoročně ü Celoročně ü

Tištěný materiál Press trips *
RunCzech bude propagovat město přes oficiální

tištěné materiály - brožury, letáky, program závodu,
atd.

Press trips na RunCzech akcích zlepšují mezinárodní
pokrytí a zajištují vizibilitu závodu v předních

sportovních médiích.

Celoročně ü Celoročně ü



B2B příležitosti & společenské události

VIP zóna Předzávodní večeře

Město má příležitost propagovat své produkty ve VIP
zóně a vstup do VIP zóny v den závodu.

Zástupci města budou pozváni na předzávodní večeři,
která se uskutečnuje před každým závodem.

UnL 300 hostů/ závod UnL ü

Registrace na RunCzech závody Pozávodní párty

Bezplatná registrace na RunCzech závody (v závislosti
na dostupnosti). Partneři města budou pozváni na pozávodní párty.

UnL ü UnL ü



AKTIVACE A JINÉ MOŽNOSTI
Níže jsou uvedeny dostupné možnosti pro partnery po oboustranné dohodě s RunCzech.

Možnost oslovit rozsáhlou komunitu
RunCzech dobrovolníků.

Dobrovolníci RunCzech běžecká liga

Možnost oslovit účastníky RunCzech
běžecké ligy.

Partner má možnost připojit se k FreeRun
trasám po celé České republice.

FreeRun RunCzech mobilní aplikace

Možnost vizibility přes unikátní běžeckou
aplikaci.

Možnost oslovit běžce, kteří běhají celou
RunCzech běžeckou ligu.

RunCzech Stars PIM Kings and Queens

Možnost oslovit komunitu našich
nejvýznamnějších běžců.

Možnost připojit se k RunCzech
charitativním projektům.

Charity Valentýnský běh

AKTIVACE A JINÉ MOŽNOSTI
Níže jsou uvedeny dostupné možnosti pro partnery po oboustranné dohodě s RunCzech.

Speciální kampaň spojena s RunCzech.
Způsob, kterým vítáme všechny

v běžeckém světě. Možnost spolupráce
formou co-brandingu.
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D A R O V A C Í  S M L O U V A  

TM/2/6/2020 

1. Nadace Charty 77 
Sídlem:  Melantrichova 5, Praha 1, PSČ 110 00 
IČ:  00417904 
Zapsaná: v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka číslo 21/01 
Zastoupena: Mgr. Boženou Jirků, ředitelkou na základě plné moci 

(dále jen „dárce“) 

a 

2. Statutární město Ústí nad Labem 
Sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  

(dále jen „obdarovaný“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, po vzájemné shodě tuto smlouvu: 

I. 
Úvodní prohlášení 

1. Dárce prohlašuje, že je nadací sledující obecně prospěšné cíle, zejména v oblasti sociální, zdravotní, 
kulturní, vzdělávací a lidských práv, jejímž cílem je podporovat právnické nebo fyzické osoby. 

2. Obdarovaný prohlašuje, že má za účelem zvýšení mobility seniorů a osob se zdravotním postižením 
v úmyslu zajistit na svém území města Ústí nad Labem provoz speciální dopravní služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením, a to v rámci projektu „Taxík Maxík“ (dále jen „projekt Taxík Maxík“). 

II. 
Předmět daru 

1. Dárce na základě této smlouvy daruje obdarovanému finanční prostředky ve výši 525.607 Kč (slovy: 
pětsetdvacetpěttisícšestsetsedm korun českých) jako příspěvek na pořízení následujícího 
motorového vozidla:  

Tovární značka: Ford 
Model: Tourneo Connect L2 
Barva karoserie: Bílá Frozen 
Cena: 525.607 Kč vč. DPH 
Rok výroby: 2020 
Identifikační číslo (VIN): ………………………. 
Objem motoru: 1 499 cm3 
Motor: 1.5 EcoBlue 74 kW/100 k, 6 st. manuální 
Počet ujetých kilometrů: 10 
Počet klíčů: 2 
Příslušenství: výbava Trend 

(dále jen „automobil“), 

a to za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík. Podmínky provozování automobilu v rámci 
projektu Taxík Maxík budou podrobně upraveny smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným (dále 
jen „smlouva o podmínkách provozování“). 

 

1_NadaceCharty77_TaxikMaxik_DarovaciSmlouva_2020NEWdocx.docx k usnesení č. 1306/52R/20
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2. Obdarovaný darované finanční prostředky od dárce přijímá a zavazuje se je použít za účelem pořízení 
automobilu. Obdarovaný se dále zavazuje, že bude automobil používat výhradně za účelem uvedeným v 
odstavci 1 výše, v souladu se smlouvou o podmínkách provozování a po dobu stanovenou v čl. 3 odst. 1 
smlouvy o podmínkách provozování, tedy konkrétně: 

(i) po dobu 8 let, nebo  

(ii) až do okamžiku, kdy automobil ujede v rámci projektu Taxík Maxík 150.000 km, vždy však nejméně 
po dobu 5 let, 

a to podle toho, co nastane dříve. Počtem ujetých kilometrů v rámci projektu Taxík Maxík se rozumí počet 
ujetých kilometrů evidovaný v knize jízd dle čl. 3 odst. 8 smlouvy o podmínkách provozování. 

3. Přijetím daru uděluje obdarovaný dárci souhlas s bezúplatným využíváním názvu obdarovaného 
v propagačních materiálech dárce a v souvislosti s jeho činností. 

III. 
Podmínky převodu darovaných finančních prostředků 

1. Smluvní strany se dohodly, že dárce převede darované finanční prostředky na pořízení automobilu 
bezhotovostním převodem na bankovní účet dodavatele automobilu poté, co bude dárci předložena faktura 
na úhradu ceny automobilu vystavená pro obdarovaného ze strany dodavatele automobilu. 

2. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že automobil u příslušného dodavatele objedná dárce. 

3. Obdarovaný při převzetí automobilu obdrží předávací protokol vystavený dodavatelem automobilu. 

IV. 
Prohlášení a závazky smluvních stran 

1. Obdarovaný se zavazuje, že bude o automobil pečovat, udržovat ho v provozuschopném stavu a chránit ho 
před poškozením či zničením až do uplynutí doby, po kterou je v souladu s čl. II této smlouvy povinen 
automobil používat za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík. 

Dárce souhlasí s tím, aby obdarovaný zajišťoval provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík 

prostřednictvím Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem 

Masarykova 781/318 B, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 55 385. 
(dále jen „provozovatel“). 

2. Obdarovaný se zavazuje v souvislosti s používáním automobilu v rámci projektu Taxík Maxík propagovat 
Konto Bariéry. V rámci propagace Konta Bariéry je obdarovaný povinen mimo jiné zajistit, že:  

(i) na automobilu bude umístěn polep obsahující logo Konta Bariéry anebo další prvky dle volby dárce, 
a  

(ii) uvedený polep bude v případě jeho poškození, opotřebení či jiné podobné situace obnoven na 
náklady obdarovaného. 

V. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

1. Jestliže během doby, po kterou je v souladu s čl. II této smlouvy obdarovaný povinen automobil používat za 
účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík, pomine potřeba obdarovaného automobil za tímto 
účelem užívat, je obdarovaný povinen bezodkladně o této skutečnosti dárce písemně informovat. 

2. Jestliže během doby, po kterou je v souladu s čl. II této smlouvy obdarovaný povinen automobil používat za 
účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík, 

(i)  pomine potřeba obdarovaného užívat automobil za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík 
Maxík, nebo 

(ii)  obdarovaný nebude používat automobil v souladu se smlouvou o podmínkách provozování nebo 
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touto smlouvou, 

je dárce oprávněn odstoupit od této smlouvy a obdarovaný je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení 
oznámení dárce o odstoupení od této smlouvy vrátit darované finanční prostředky dárci. 

3. Obdarovaný se až do uplynutí doby, po kterou je v souladu s čl. II této smlouvy povinen automobil používat 
za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík, zavazuje na výzvu dárce bezodkladně prokázat, 
že automobil používá v souladu se smlouvou o podmínkách provozování a touto smlouvou. 

4. Obdarovaný se zavazuje, že po dobu, po kterou je v souladu s čl. II této smlouvy povinen automobil 
používat za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík, bez předchozího písemného souhlasu 
dárce automobil nezcizí, nezatíží ani neumožní jeho užívání třetí osobou v rozporu s účelem této smlouvy. 
Tím není dotčeno právo obdarovaného zajišťovat provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík 
prostřednictvím provozovatele ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy. 

5. Jestliže obdarovaný poruší tuto smlouvu tím, že: 

a) v rozporu s článkem V odst. 1 této smlouvy bezodkladně písemně neinformuje dárce o pominutí 
potřeby obdarovaného užívat automobil za účelem jeho provozování v rámci projektu Taxík Maxík, 
nebo 

b) v rozporu s článkem V odst. 3 této smlouvy bezodkladně po obdržení výzvy dárce neprokáže, že 
automobil používá v souladu se smlouvou o podmínkách provozování a touto smlouvou, nebo 

c) v rozporu s článkem V odst. 4 této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu dárce automobil 
zcizí, zatíží nebo umožní užívání automobilu třetí osobou v rozporu s účelem této smlouvy, 

je dárce oprávněn odstoupit od této smlouvy a obdarovaný je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení 
oznámení dárce o odstoupení od této smlouvy: 

 vrátit darované finanční prostředky dárci,  

 nahradit dárci vzniklou újmu a  

 vydat dárci veškerý majetkový prospěch případně získaný v souvislosti s porušením výše 
uvedených povinností obdarovaného. 

VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv bude splněna ze strany Obdarovaného. 

2. O poskytnutí finančních prostředků obdarovanému v rámci projektu Taxík Maxík rozhodla jménem dárce 
Správní rada na svém zasedání dne 29.6.2020. 

3. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dohodly, že tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. Smluvní strany výslovně vylučují 
možnost změny této smlouvy ústní dohodou nebo na základě praxe zavedené mezi stranami. Smluvní 
strany se dále dohodly, že k jakékoliv změně této smlouvy dochází pouze v případě, že smluvní strany 
dosáhly bezvýhradného a nepodmíněného konsenzu ve všech aspektech takové změny (možnost přijetí 
návrhu změny, doplnění či úpravy této smlouvy druhou smluvní stranou s dodatkem či odchylkou je 
vyloučena).  

4. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a jakákoliv dispozitivní ustanovení použitelných právních 
předpisů mají přednost před jakoukoliv praxí zavedenou mezi smluvními stranami nebo zvyklostmi 
zachovávanými v relevantním odvětví. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě si ponechá dárce 
a dvě si ponechá obdarovaný. 

6. Podpisem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
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sepsána na základě pravdivých údajů, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. To stvrzují svými podpisy. 

 

 

V ______________ dne ______________ V ______________ dne ______________ 

Za Nadaci Charty 77:  Za Statutární město Ústí nad Labem  
  
  
  
  
______________________ ______________________ 
Mgr. Božena Jirků 
ředitelka 
na základě plné moci 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický 
primátor 
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S M L O U V A  O  P O D M Í N K Á C H  P R O V O Z O V Á N Í  
A U T O M O B I L U  V  R Á M C I  P R O J E K T U  „ T A X Í K  M A X Í K “  

1. Nadace Charty 77 

Sídlem: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 
IČ: 00417904 
Zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl N, vložka číslo 21/01 
Zastoupena: Mgr. Boženou Jirků, ředitelkou na základě plné moci 

(dále jen „nadace“) 

a 

2. Statutární město Ústí nad Labem 
Sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem  
 (dále jen „město“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu: 

I. 
Úvodní prohlášení 

1. Nadace prohlašuje, že je nadací sledující obecně prospěšné cíle, zejména v oblasti sociální, zdravotní, 

kulturní, vzdělávací a lidských práv, jejímž cílem je podporovat právnické nebo fyzické osoby. 

2. Smluvní strany prohlašují, že současně s touto smlouvou uzavírají darovací smlouvu (dále jen „darovací 

smlouva“), na jejímž základě nadace daruje městu finanční prostředky ve výši 525.607 Kč jako příspěvek 

na pořízení motorového vozidla Ford Tourneo Connect L2 (dále jen „automobil“), a to za účelem jeho 

provozování městem v rámci projektu Taxík Maxík sledujícího zvýšení mobility seniorů a osob se 

zdravotním postižením (dále jen „Taxík Maxík“). 

3. Smluvní strany se v souladu s darovací smlouvou dohodly, že město zajistí provoz automobilu v rámci 

projektu Taxík Maxík za podmínek stanovených níže v této smlouvě. Smluvní strany pro vyloučení 

pochybností výslovně prohlašují, že práva a povinnosti vyplývající pro smluvní strany z darovací smlouvy 

nejsou touto smlouvou nijak dotčena. 

II. 
Základní parametry služby Taxík Maxík 

1. Služby poskytované v rámci projektu Taxík Maxík představují zvýhodněné přepravní služby určené 
výhradně pro přepravu seniorů a osob se zdravotním postižením za sociálními či zdravotními účely. Služby 
poskytované v rámci projektu Taxík Maxík nejsou běžnou komerční taxislužbou. 

2. Město se zavazuje zajistit provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík v souladu s následujícími 
podmínkami: 

a) Přepravní službu Taxík Maxík budou oprávněny využívat výhradně osoby s trvalým bydlištěm na 
katastrálním území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem, které jsou starší 70 let 
nebo které jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Osoby splňující podmínky uvedené v předcházející 
větě mají právo na to, aby spolu s nimi byla přepravní službou Taxík Maxík přepravena jedna osoba 
navíc jako doprovod. 
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b) Klienti budou oprávněni si přepravní službu Taxík Maxík objednat dle své volby telefonicky nebo 
písemně. Za tímto účelem město zajistí, aby bylo trvale zveřejněno telefonní číslo dispečinku a 
adresa provozovatele služby Taxík Maxík. Klienti nebudou oprávněni automobil poskytující službu 
Taxík Maxík zastavovat na ulici ani na místech vyhrazených pro běžnou taxislužbu. 

c) Telefonické objednávky přepravních služeb Taxík Maxík bude přijímat a vyřizovat za tímto účelem 
zřízený centrální dispečink, a to každý pracovní den v časech od 7:00 do 15,00 hodin. Město zajistí, 
že cena telefonického objednání přepravních služeb Taxík Maxík bude odpovídat cenám za běžný 
hovor dle tarifu jednotlivých telefonních operátorů, tj. že se nebude jednat o telefonní linku 
s nadstandardně vysokou sazbou (jaké se uplatňují např. u tzv. barevných linek).  

d) Klienti budou povinni si přepravní službu Taxík Maxík objednat s předstihem, a to nejméně 24 hodin 
před plánovaným termínem přistavení automobilu na určené místo. V rámci objednávky přepravní 
služby Taxík Maxík klient uvede: 
-  jméno a příjmení, 
-  údaj o svém věku nebo o tom, že je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P, 
- den a hodinu, kdy má být automobil přistaven, 
-  místo, na které má být automobil přistaven, a 
-  cíl, do kterého chce být klient pomocí služby přepraven.  

e) Přepravní služba Taxík Maxík bude realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní 
den v časech od 7:00 do 16:00.  

f) Přepravní služby budou poskytovány na celém katastrálním území městských obvodů statutárního 
města Ústí nad Labem 

g) Délka jedné jízdy v případě přepravy po území města Ústí nad Labem nepřesáhne 60 minut.  

h) Cena přepravní služby Taxík Maxík bude stanovena v jednotné výši a to 60,00 Kč za 1 jízdu 
a osobu. Tato cena, která je konečná, bude řidiči uhrazena v hotovosti po výstupu z automobilu. 
Pokud bude klienta doprovázet další osoba jako doprovod, bude tato doprovázející osoba povinna 
uhradit cenu ve výši 30,00 Kč /za 1 jízdu. 

i) Smlouva o přepravě bude mezi poskytovatelem přepravní služby Taxík Maxík a klientem uzavřena 
okamžikem potvrzení objednávky klienta ze strany poskytovatele přepravní služby Taxík Maxík. 
Přednost mají dříve došlé objednávky a dále cesty do nemocnice a k lékaři. 

j) Objednávky, které nebudou splňovat podmínky služby Taxík Maxík, budou odmítnuty.  

k) Řidič automobilu při nástupu klienta ověří, že klient splňuje podmínky pro přepravu v rámci přepravní 
služby Taxík Maxík, tzn. že má trvalé bydliště na celém katastrálním území na území městských 
obvodů statutárního města Ústí nad Labem a zároveň že je starší 70 let nebo je držitelem průkazu 
ZTP či ZTP/P. Za tímto účelem řidič požádá klienta o předložení příslušných dokladů. Jestliže klient 
odmítne tyto doklady předložit, nebo jestliže klientem předložené doklady nebudou prokazovat 
splnění podmínek pro přepravu v rámci přepravní služby Taxík Maxík, bude poskytnutí přepravní 
služby odmítnuto 

III. 
Práva a povinnosti města 

1. Město se zavazuje, že bude provozovat automobil v rámci projektu Taxík Maxík samo nebo prostřednictvím 
třetí osoby:  

a) po dobu 8 let, nebo  

b) až do okamžiku, kdy automobil ujede v rámci projektu Taxík Maxík 150.000 km, vždy však nejméně 
po dobu 5 let, 

a to podle toho, co nastane dříve.  

2. Počtem ujetých kilometrů v rámci projektu Taxík Maxík se rozumí počet ujetých kilometrů evidovaný v knize 
jízd dle odst. 8 tohoto článku. Město se zavazuje, že pokud automobil ujede v rámci projektu Taxík Maxík 



3 

150.000 km, bude o této skutečnosti nadaci bezodkladně informovat. 

3. Nadace výslovně souhlasí s tím, aby město zajišťovalo provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík 
prostřednictvím: Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 
781/318 b, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 55 385. 

4. Město se zavazuje pravidelně kontrolovat, že jsou přepravní služby Taxík Maxík poskytovány v souladu 
s touto smlouvou, zejména jejím článkem II. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že pokud 
bude město zajišťovat provoz automobilu v rámci projektu Taxík Maxík prostřednictvím třetí osoby, bude 
nadaci odpovídat za řádné plnění této smlouvy tak, jako kdyby automobil v rámci projektu Taxík Maxík 
provozovalo samo. 

5. Město se zavazuje zajistit, že automobil nebude používán k jiným účelům než k provozu v rámci projektu 
Taxík Maxík. 

6. Město se zavazuje, že bude provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík v potřebném rozsahu 
dotovat ze svého rozpočtu a že provozováním automobilu v rámci projektu Taxík Maxík nebude město ani 
žádná třetí osoba realizovat zisk. Na provozování automobilu v rámci projektu Taxík Maxík mohou městu 
přispívat třetí osoby. 

7. Město se zavazuje zajistit, že bude sjednáno a udržováno v platnosti řádné pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem automobilu.  

8. Město se zavazuje zajistit, že bude vedena kniha jízd obsahující pravdivé údaje o jednotlivých jízdách 
provedených v rámci projektu Taxík Maxík, zejména počty kilometrů připadající na jednotlivé jízdy. 

9. Město poskytne nadaci informace o využívání přepravních služeb v rámci projektu Taxík Maxík ze strany 
klientů nejpozději do jednoho měsíce po obdržení žádosti nadace. Na žádost nadace též město umožní 
nadaci nahlédnout do knihy jízd.  

10. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že město nemá vůči nadaci na základě této 
smlouvy nárok na úhradu žádných částek. 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
dohodly, že tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. Smluvní strany výslovně vylučují 
možnost změny této smlouvy ústní dohodou nebo na základě praxe zavedené mezi stranami. Smluvní 
strany se dále dohodly, že k jakékoliv změně této smlouvy dochází pouze v případě, že smluvní strany 
dosáhly bezvýhradného a nepodmíněného konsenzu ve všech aspektech takové změny (možnost přijetí 
návrhu změny, doplnění či úpravy této smlouvy druhou smluvní stranou s dodatkem či odchylkou je 
vyloučena).  

3. Smluvní strany sjednávají, že tato smlouva a jakákoliv dispozitivní ustanovení použitelných právních 
předpisů mají přednost před jakoukoliv praxí zavedenou mezi smluvními stranami nebo zvyklostmi 
zachovávanými v relevantním odvětví. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě si ponechá nadace 
a dvě si ponechá město. 

5. Podpisem této smlouvy smluvní strany prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, a že nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. To stvrzují svými podpisy. 
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V ______________ dne ______________ V ______________ dne ______________ 
  
  
Za Nadaci Charty 77:  Za Statutární město Ústí nad Labem: 

 
 
 

  
______________________ ______________________ 
Mgr. Božena Jirků 
ředitelka 
na základě plné moci 

Mgr. Ing. Petr Nedvědický 
primátor 

 



Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 
 
PADOK Sampi, s.r.o. 
IČ: 066 38 074 
se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 285981 
zastoupená Ing. Vítězslavem Kusem, jednatelem 
na straně jedné (dále jen jako „Budoucí pronajímatel“) 
 
a 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
IČ: 250 13 891 
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupeno Mgr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem města 
na straně druhé (dále jen jako „Budoucí nájemce“) 
 

uzavřely tuto 
 

smlouvu o smlouvě budoucí nájemní 
podle ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“): 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany konstatují, že smlouvou o zřízení věcného práva stavby, která 

nabyla účinnosti dne 17.10.2018 zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, byly nemovitostí tam uvedené zatíženy ve prospěch Budoucího 
pronajímatele úplatným právem stavby jako právem věcným, a že obsahuje závazek 
Budoucího pronajímatele postavit na těchto nemovitostech stavbu Zimního stadiónu včetně 
příslušenství (dále jen „Zimní stadion“). 
 

2. Smluvní strany prohlašují, že dnem nabytí účinnosti této Smlouvy považují 
ustanovení bodu 4.1, bodu 4.5 v částech vztahujících se k bodu 4.1. a přílohu č. 3 smlouvy o 
zřízení věcného práva stavby specifikované v odst. 1 tohoto Článku za ujednání obsolentní 
bez dalších právních účinků, neboť jsou obsahově nahrazena touto Smlouvou. 
 
 

II. 
Předmět smlouvy o smlouvě budoucí nájemní 

 
1. Smluvní strany se zavazují uzavřít v budoucnu Nájemní smlouvu, jejíž podstatné 

náležitosti jako např. předmět nájmu, výše úhrady za jeho užívání, účel nájmu, vznik a doba 
trvání nájmu, jsou stanoveny dále v Článku III. (dále jen „Nájemní smlouva“). 
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2. Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu s vědomím, že její uzavření, jakož i uzavření 
Nájemní smlouvy jsou podmínkou pro získání investičních prostředků ze strany Budoucího 
pronajímatele na realizaci stavby Zimního stadionu včetně jeho příslušenství a jeho 
dlouhodobého provozu. 
 

3. Nájemní smlouvu smluvní strany uzavřou na výzvu Budoucího pronajímatele, jejíž 
přílohou a nedílnou součástí bude návrh jejího konkrétního znění obsahující podstatné 
náležitosti uvedené dále v Části III., jakož i další náležitosti stanovené právními předpisy a 
nezbytné k platnosti právního jednání (dále jen „Výzva“). 
 

4. Budoucí pronajímatel je povinen učinit Výzvu ve lhůtě šedesáti dnů ode dne, v 
němž kolaudační rozhodnutí o řádném užívání Zimního stadionu nabude právní moci. Výzva 
musí být doručena Budoucímu nájemci poštovní zásilkou s dodejkou, do datové schránky 
nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. 
 

5. Budoucí nájemce se zavazuje uzavřít s Budoucím pronajímatelem Nájemní 
smlouvu ve lhůtě šedesáti dnů poté, co bude Budoucím pronajímatelem písemně vyzván k 
jejímu uzavření, nejdříve však dne, v němž dojde k dohodě smluvních stran o jejím úplném 
znění. 
 

6. Za účelem řádného a včasného uzavření budoucí Nájemní smlouvy se zavazují 
smluvní strany poskytnout si maximální součinnost. 
 
 

III. 
Podstatné náležitosti budoucí Nájemní smlouvy 

 
1 Předmětem Nájemní smlouvy bude pronájem ledové plochy Zimního stadionu, 

včetně dalších potřebných prostor jako zázemí (zejména šatny k převlečení, sociální zařízení), 
jakož i poskytnutí nezbytné výbavy (např. brusle, helmy, rukavice, chrániče) dětem, které ji 
nebudou mít a jež se budou účastnit tréninkových jednotek, a výcvikových prvků (např. 
kužele, míče, hokejové branky, opory pro bruslení, lana) Budoucím pronajímatelem 
Budoucímu nájemci (dále jen „Předmět nájmu“). 
 

2. Účelem nájmu bude zejména využití Předmětu nájmu pro potřeby bruslení, 
krasobruslení a ledního hokeje, zejména v rámci výuky dětí z mateřských a základních škol a 
dětských příměstských táborů, jakož i k bruslení veřejnosti a k dalšímu využití podle určení 
Budoucího nájemce. 
 

3. Budoucí nájemce bude oprávněn užívat Předmět nájmu v rozsahu 2 000 hod. 
ročně (to jest cca 40% předpokládané celkové kapacity) a v časech, které budou odpovídat 
účelu nájmu uvedenému v odst. 2. Z těchto hodin připadá v úhrnu 1 700 hod. na měsíce 
červenec až březen a 300 hod. na měsíce duben až červen, a dále z toho v úhrnu 800 hod. na 
pracovní dny v době od 6.00 do 13.00 hod., 1000 hod. na pracovní dny v době od 13.00 do 
24.00 hod. a 200 hod. na dny pracovního volna a pracovního klidu. Změna časového rozsahu 
užívání bude možná po předchozí dohodě smluvních stran. 
 



4. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 15 let ode dne, kdy nabude 
účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  
 

5. Budoucí nájemce bude za užívání Předmětu nájmu hradit Budoucímu 
pronajímateli částku v maximální výši 2 900 Kč bez DPH za jednu hodinu pronájmu ledové 
plochy Zimního stadionu. V této úhradě je zahrnuto jak nájemné, tak i další nezbytné náklady 
Budoucího pronajímatele na provoz Zimního stadionu v době nájmu jako např. spotřeba el. 
energie, úprava ledové plochy po každé tréninkové jednotce, vodné a stočné, teplo, náhrada 
mezd). Konkrétní výše tzv. holého nájemného a výše nezbytných nákladů a jejich podíl na 
celkové úhradě za užívání Předmětu nájmu podle věty první budou konkretizovány v 
Nájemní smlouvě. Bude-li Budoucí pronajímatel plátcem daně z přidané hodnoty je 
oprávněn zvýšit úhradu za užívání Předmětu nájmu o tuto daň ve výši sazby platné ke vždy 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

6. Budoucí nájemce bude platit úhrady za užívání Předmětu nájmu na základě faktury 
vystavené Budoucím pronajímatelem vždy po uplynutí kalendářního měsíce a obsahující 
náležitosti daňového dokladu podle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury bude vždy nejdříve k 15. dni měsíce, v němž 
faktura bude doručena Budoucímu nájemci, nejdříve však 10 dní od doručení faktury 
Budoucímu nájemci. 
 

7. Výše úhrady za užívání předmětu nájmu podle odst. 5 bude podléhat 
každoročnímu zvýšení o index růstu spotřebitelských cen vyhlášený Českým statistickým 
úřadem, a to vždy nejdříve počínaje od prvního dne měsíce března příslušného kalendářního 
roku. Jiné skutečnosti, k nimž dojde či nastanou v budoucnu, nemají vliv na výši uvedené 
úhrady. 
 
 

IV. 
Společná a závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 

zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Budoucí nájemce je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit také v 
případech, že 

a) na majetek Budoucího pronajímatele bude prohlášen úpadek, 
b) Budoucí Pronajímatel vstoupí do likvidace. 

 
3. Smluvní strany touto Smlouvou nejsou vázány od okamžiku pozbytí platnosti 

smlouvy o zřízení věcného práva stavby uvedené v Části I odst. 1 podle jejího ust. bodu 4.7. 
 

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, se stejnou platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 



5. Uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno usnesením. č. ____________ 
Rady statutárního města Ústí nad Labem ze dne ____________. 
 

6. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

7. Doplňovat a měnit Smlouvu lze pouze na základě písemných dodatků vzestupně 
číslovaných a podepsaných smluvními stranami; pro nabytí účinnosti dodatků platí 
ustanovení odst. 3 shodně. 
 

8. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tuto Smlouvu před jejím 
podpisem přečetly, a že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, 
na důkaz čehož k ní připojují svoje podpisy. 
 
 

V Ústí nad Labem dne ………………………… 
 
 
 
 
 
za PADOK Sampi, s.r.o.    za Statutární město Ústí nad Labem 
Ing. Vítězslav Kus, jednatel  Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 

města 
 



Příloha č. 1 usnesení

Nově vzniklé pozemky a stavby  v rámci stavby Venkovní areál Klíše

Nově vzniklé pozemky a stavby

1857/29 221 zast.plocha (bez čp/če) jiná stavba Klíše

1857/30 239 zast.plocha (bez čp/če) jiná stavba Klíše

Nově vzniklé stavby

1860/2 16 zastavěná plocha (bez čp/če) jiná stavba - 

dočasný objekt ošetřovna

Klíše

1990/1 16 zastavěná plocha (bez čp/če) jiná stavba - 

dočasný objekt pokladna

Klíše

k. ú..stpč./ppč. výměra označení nemovitosti

.stpč./ppč. výměra označení nemovitosti k. ú.

Příloha č. 1 usnesení - nově vzniklé pozemky, stavby.xlsx k usnesení č. 1316/52R/20



Příloha č. 2 usnesení

Vyjmutí zaniklých pozemků v rámci stavby Venkovní areál Klíše

1857/10 1 975 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1857/13 2 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1857/14 2 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1857/19 547 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1857/20 267 ostatní plocha (ostatní komunikace) Klíše

1857/21 734 ostatní plocha (jiná plocha) Klíše

1857/26 171 ostatní plocha (sportoviště a rekreační plocha) Klíše

1857/27 13 ostatní plocha (jiná plocha) Klíše

1860/1 597 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1860/3 158 ostatní plocha (zeleň) Klíše

1860/4 303 ostatní plocha (ostatní komunikace) Klíše

1883/3 977 ostatní plocha (jiná plocha) Klíše

1897/3 621 ostatní plocha (jiná plocha) Klíše

1883/4 47 ostatní plocha (ostatní komunikace) Klíše

k. ú..stpč./ppč. výměra označení nemovitosti

Příloha č. 2 usnesení - vyjmuté pozemky.xlsx k usnesení č. 1316/52R/20



Příloha č. 3 usnesení

Změna výměry či druhu pozemku - venkovní areál Klíše

1857/1 6 214 ostatní plocha (sportoviště a rekreační 

plocha)

1857/1 3045 ostatní plocha (zeleň) výměra, 

využití

-3169

1857/3 414 ostatní plocha (jiná plocha) 1857/3 432 ostatní plocha (zeleň)

výměra, 

využítí 18

1857/4 304 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1857/4 1409 ostatní plocha (jiná plocha)

výměra, 

využití 1105

1857/5 218 ostatní plocha (jiná plocha) 1857/5 209 ostatní plocha (zeleň)

výměra, 

využití -9

1857/8 1 457 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1857/8 253 ostatní plocha (ostatní 

komunikace)

výměra -1204

1857/9 1 405 ostatní plocha (zeleň) 1857/9 7656 ostatní plocha (zeleň) výměra 6251

1857/12 421 ostatní plocha (zeleň) 1857/12 330 ostatní plocha (zeleň) výměra -91

1857/15 298 ostatní plocha (zeleň) 1857/15 325 ostatní plocha (zeleň) výměra 27

1857/17 1 141 ostatní plocha (jiná plocha) 1857/17 2136 ostatní plocha (sport.a rekreační 

plocha)

výměra, 

využití

995

1857/18 273 ostatní plocha (zeleň) 1857/18 216 ostatní plocha (zeleň) výměra -57

1857/24 692 ostatní plocha (zeleň) 1857/24 705 ostatní plocha (zeleň) výměra 13

1857/25 2 068 ostatní plocha (zeleň) 1857/25 5950 ostatní plocha (zeleň) výměra 3882

1860/2 495 ostatní plocha (sportoviště a rekreační 

plocha)

1860/2 16 zast.plocha (bez čp/če) jiná 

stavba

výměra, 

využití

-479

1990/1 492 ostatní plocha (ostatní komunikace) 1990/1 16 zast.plocha (bez čp/če) jiná 

stavba

výměra, 

využítí

-476

1897/5 242 ostatní plocha (zeleň) 1897/5 230 ostatní plocha (zeleň) výměra -12

ROZDÍLY
.stpč./ppč. výměra označení nemovitosti .stpč./ppč. výměra označení nemovitosti

dle platné zřizovací listiny nově dle GP č.1804-20087/2020

Příloha č. 3 usnesení - změna výměry či druhu pozemku.xlsx k usnesení č. 1316/52R/20



OHS OŠKSODM OŽP FO KP KT PO OPA ŽO SPO OSV

Odd. správy budov

Ekonomicko 
majetkové odd.

Odd. obslužných 
činností

Úsek ostrahy 
garáží

Úsek údržby

Odd. strategického 
rozvoje

Odd. řízení  ITI
Odd. kultury a 

sportu

Odd.  sociálních 
služeb

Odd. školství

Odd. registru 
řidičů

Odd. registru 
vozidel

Odd. silničního 
správního úřadu

Odd. údržby 
majetku

Odd. ochrany přírody, 
zemědělství, lesů, 

myslivosti a rybářství

Odd. ochrany ovzduší, 
odpadového 

hospodářství a 
samosprávných 

činností

Odd. vodního 
hospodářství

Odd. územního 
plánování

Odd. účetnictví

Odd. rozpočtu

Inkasní odd.

Provozně 
metodické odd.

Personální odd.
Odd.

veřejných 
zakázek

Odd. správy 
pohledávek

Oddělení právní

Úsek vymáhání z 
pokut 

Úsek vymáhání 
poplatku za 

komunální odpad

Odd. dopravních 
nehod

Odd. přestupků

Odd. kontrolní a 
správní

Odd. registrace 
podnikatelů

Odd. osobních 
dokladů a 

evidence obyvatel

Odd. správních 
činností

Odd. soc. právní 
ochrany dětí

Odd. sociální 
práce

Odd. sociální 
prevence

Tajemník

Stavební odd.

Interní   auditor

39 1729 21 20 18 26 28 38 16 40 52

Celkový počet pracovních míst:  417

Sam. odd. 
zprostředkujícíh

o subjektu ITI
2

Primátor

1. náměstkyně 
primátora

2. náměstek 
primátora

Odd. ekonomiky 
příspěvkových 

organizací

Odd. přípravy a 
realizace investic 

Odd. evidence 
majetku

OÚPSŘ OMOSRI

33 27

Odd. náhradní 
rodinné péče

Odd. kamerového 
systému

Úsek úklidu I

Úsek úklidu II

Referent 
krizového řízení

Dopravní podnik města Ústí 
nad Labem a.s.

Příspěvkové organizace 
města

Společnosti založené 
(spoluzaložené) městem

OHS odbor hospodářské správy
OÚPSŘ odbor územního plánování a stavebního řádu
ODM odbor dopravy a majetku
OŽP odbor životního prostředí
OŠKS odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb
OMOSRI odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 
FO finanční odbor
KP kancelář primátora
KT kancelář tajemníka
PO právní odbor
OPA odbor přestupkových agend 
ŽO živnostenský odbor
SPO správní odbor
OSV odbor sociálních věcí
AM archiv města
ITI projekt Integrovaná územní investice

3. náměstek 
primátora

AM

7

Oddělení kontroly

Příloha č.1 

účinnost od 1.9.2020

4. náměstek 
primátora

2

Městské služby

Metropolnet a.s.

Odd. cestovního 
ruchu

Odd. provozně 
technické

Úsek D8

Odd. GIS

1
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