
U s n e s e n í

z 67. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 2. 2021

Usnesení č. 1580/67R/21 - 1614/67R/21

1580/67R/21
Informace o provedené kontrole v Městkých službách Ústí nad Labem, p. o. 

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

1. kontrolní protokol č. evid. 11335 o kontrole zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
provedené v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem, p. o.

B) ukládá
1.právnímu odboru magistrátu města

a) prověřit závažnost kontrolních zjištění
b) dle výsledku navrhnout další postup řešení

T: 15. 3. 2021

1581/67R/21
předžalobní výzva od Václava Klementa na zaplacení částky 53.860,-Kč

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

1. předžalobní výzvu pana Václava Klementa na zaplacení částky ve výši 53.860,- Kč

B) nesouhlasí

1. s uznáním nároku pana Václava Klementa na náhradu újmy ve výši 53.860,- Kč

C) ukládá
1.právnímu odboru

a) odpovědět Václavu Klementovi v souladu s bodem B) tohoto usnesení

T: 10. 2. 2021

1582/67R/21
Veřejná zakázka „Jizerská 10 – 18 – Velkoplošná oprava chodníku“ - výběr 
dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Jizerská 10 – 18 – 
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Velkoplošná oprava chodníku“ takto:

1. Jan Rytíř
2. Patrik Hart
3. INSKY spol. s r.o.
4. DOKOM FINAL s.r.o.
5. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
6. HAGL, spol. s r.o.
7. HERKUL a.s.
8. Raeder & Falge s.r.o.
9. TELKONT s.r.o.
10. Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.
11. JPR Realizace s.r.o.
12. HANTYCH s.r.o.
13. Repis, s.r.o.
14. ONERO s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Jizerská 10 – 18 – Velkoplošná oprava chodníku“, který se umístil na prvním 
místě v pořadí, tj. Jan Rytíř, se sídlem Čajkovského 280/106a, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 
67245650, s nabídkovou cenou ve výši 376 467,00 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 18 – Velkoplošná oprava 
chodníku“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli Jan Rytíř, se sídlem Čajkovského 280/106a, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ: 67245650, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Jizerská 10 – 18 – Velkoplošná oprava 
chodníku“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1583/67R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – 
oprava kotev“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 178 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení, po kontrole zadávací dokumentace řídícím orgánem

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Vaňov – Opěrná zeď – 
oprava kotev“

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
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Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“, včetně případného vylučování dodavatelů

2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“, včetně případného vylučování dodavatelů, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP
b) Ing. Linda Kaňková, referent krizového a havarijního plánování KP
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Lenka Šmídová, ekonom KP
b) Ing. Lucie Čermáková, referent krizového a havarijního plánování KP
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO

1584/67R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Služby dotačního managementu“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Služby dotačního managementu“ s 
hodnotou plnění ve výši 5 400 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního 
řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Služby dotačního managementu“

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Služby 
dotačního managementu“, včetně případného vylučování dodavatelů

2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Služby 
dotačního managementu“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové.

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora
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2. náhradníci:
a) Bc. Alexandra Kotvasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
b) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO

1585/67R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná 
oprava vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 100 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava 
vozovky“

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Na 
Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování 
dodavatelů

2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Na 
Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO

2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Kateřina Frišová, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referent odd. veřejných zakázek PO

1586/67R/21
Veřejná zakázka „Za Válcovnou - velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“ - výběr 
dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Za Válcovnou - 
velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“ takto:

1. Jan Rytíř
2. Patrik Hart
3. SaM silnice a mosty Děčín a. s.
4. INSKY spol. s.r.o.
5. HAGL, spol. s.r.o.
6. HERKUL a.s.
7. Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o.
8. REPIS, s.r.o.
9. DOKOM FINAL s.r.o.
10. TELKONT s.r.o.
11. JPR Realizace s.r.o.
12. HANTYCH s.r.o.
13. ONERO s.r.o.
14. Studio Jelínek s.r.o.
15. VIAMONT Servis s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Za Válcovnou - velkoplošná oprava chodníku – 2. etapa“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. Jan Rytíř, se sídlem Čajkovského 280/106a, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ: 672 45 650, s nabídkovou cenou ve výši 219 956,- Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Za Válcovnou - velkoplošná oprava 
chodníku – 2. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Jan Rytíř, se sídlem Čajkovského 
280/106a, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 672 45 650, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem

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

1587/67R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na služby hybridní 
konverzní pošty, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 41.000.000,- Kč bez DPH

B) pověřuje
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1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a) k zajištění zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle bodu A) odesláním výzvy k 
jednání dodavateli

2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou

3. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v 
případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

1588/67R/21
Svěření rozhodování o vybraných právních jednáních vedoucím odborů Magistrátu 
města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. vedoucím odborů Magistrátu města Ústí nad Labem
a) rozhodování o následujících právních jednáních:

- uzavírání smluv vzešlých z veřejných zakázek malého rozsahu jménem Statutárního 
města Ústí nad Labem s plněním nepřevyšujícím v jednotlivém případě částku 2 mil. Kč 
(včetně), a v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6 mil. Kč (včetně), za 
podmínky předchozího schválení vyhlášení těchto zakázek příslušným radním města. 
Částky jsou uvedeny bez příslušné DPH
- uzavírání smluv o výpůjčce s dobou plnění nepřekračující 1 rok
- uzavírání nájemních a pachtovních smluv s dobou trvání nepřekračující 1 rok
- podávání žádostí na zábor veřejného prostranství
- podepisování smluv o poskytnutí dotace v částce do 50 tis. Kč fyzickým a právnickým 
osobám za předpokladu předchozího schválení uzavření smlouvy Radou města Ústí nad 
Labem.

K výše uvedeným smlouvám jsou vedoucí odborů oprávněni uzavírat též dodatky, změny, 
výpovědi a dohody o jejich ukončení, dále jsou vedoucí odborů oprávněn činit úkony s 
těmito smlouvami souvisejícími, zejména podepisovat vyúčtování smluvních pokut, 
prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek a dohody o narovnání. U smluv o 
poskytnutí dotace jsou vedoucí odborů oprávněni podepisovat dodatky, změny, výpovědi a 
dohody o jejich ukončení za předpokladu jejich předchozího schválení Radou města Ústí 
nad Labem.

Právní a finanční závazky z výše uvedených smluv nesmí překročit schválený (a v případě 
déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) rozsah rozpočtu příslušné kapitoly.

B) svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí 
nad Labem
a) rozhodování o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při umísťování inženýrských 
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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

C) svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) rozhodování o následujících úkonech administrativní povahy souvisejících s 
poskytováním dotací ze strany Statutárního města Ústí nad Labem:

- akceptace změny termínu konání příslušné akce
- akceptace změny termínu vyúčtování příslušné akce
- akceptace změny názvu příslušné akce
- podepisování vyrozumění o neschválení dotací projednaných RM případně ZM

D) svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. Bc. Daně Gloserové, vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem
a) rozhodování o těchto právních jednáních:

- uzavírání smluv jménem statutárního města Ústí nad Labem na akce či projekty 
zajišťované kanceláří primátora Magistrátu města Ústí nad Labem (zejména smluv o dílo, 
kupních smluv, licenčních smluv, smluv o partnerství aj.) s plněním nepřevyšujícím v 
jednotlivém případě částku 50 tis Kč bez příslušné DPH,

- uzavírání darovacích smluv za statutární město Ústí nad Labem na poskytování věcných a 
finančních darů do výše 6 tis Kč v každém jednotlivém případě.

K výše uvedeným smlouvám je Bc. Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátora 
Magistrátu města Ústí nad Labem oprávněna uzavírat též dodatky, změny, výpovědi a 
dohody o jejich ukončení, dále je oprávněna činit úkony s těmito smlouvami souvisejícími, 
zejména podepisovat vyúčtování smluvních pokut, prohlášení o jednostranném zápočtu 
pohledávek a dohody o narovnání.

Právní a finanční závazky ze smluv uzavřených na základě tohoto zmocnění vyplývající 
nesmí překročit schválený (a v případě déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) 
rozsah rozpočtu příslušné kapitoly.

1589/67R/21
Smlouva o ubytování s vnitřními pravidly - krizové byty

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vzor smlouvy o ubytování, která bude uzavírána při obsazování krizových bytů (Matiční 
ul. a Resslova ul.) s osobami s dětmi a osobami v nouzi, které se ocitly v momentální 
obtížné sociální situaci

B) zmocňuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad Labem
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a) k uzavírání a podepisování smluv o ubytování dle bodu A) tohoto usnesení, k uzavírání 
dodatků, změn, výpovědí a dohod o ukončení těchto smluv a k činění úkonů s těmito 
smlouvami souvisejícími, zejména k podepisování vyúčtování smluvních pokut a 
prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek

1590/67R/21
Souhlas s podáním Žádosti o dotaci na výkon sociálně-právní ochrany dětí z MPSV

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. podání žádosti o poskytnutí dotace na činnost vykonávanou v oblasti sociálně-právní 
ochrany dětí pro rok 2021 na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR na základě vyhlášené 
dotační výzvy č. j.: MPSV-2020/245134-213 (dále jen „žádost o poskytnutí dotace“)

B) ukládá
1. Ing. Ivaně Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí

a) žádost o poskytnutí dotace administrativně zpracovat za podmínek a v termínu vyhlášené 
dotační výzvy

T: 15. 2. 2021

C) pověřuje

1. Ing. Ivanu Šťastnou vedoucí odboru sociálních věcí MmÚ
a) ke všem úkonům konaným v rámci dotačního řízením, zejména k podpisu a podání 
žádosti o poskytnutí dotace dle bodu A) a B) tohoto usnesení

1591/67R/21
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. projekt z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 
2021 (viz příloha)
2. podání žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2021 na projekt Ústí nad Labem -
Modernizace MKDS - 2021
3. povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality na místní úrovni 
2021

B) ukládá
1. Bc. Ireně Modlíkové

a) předložit žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 
úrovni 2021 na Ministerstvo vnitra ČR. 

T: 15. 2. 2021

1592/67R/21
Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. podání žádosti o příspěvek z Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích dle 
nařízení vlády č. 30/2014 Sb. ze dne 19. 2. 2014 o stanovení závazných pravidel 
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

1593/67R/21
Záměr pronájmu pozemků p. č. 703/2 a p. č. 704/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 703/2 o výměře 104 m2 a části pozemku p. č. 704/1 o 
výměře cca 56 m2 z celkové výměry 3798 m2, oba v k. ú. Brná nad Labem.

1594/67R/21
Záměr prodeje nemovitostí v ulici Čelakovského v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje nemovitostí v k. ú. Krásné Březno:
a) pozemek p. č. 582/4 o výměře 427 m2
b) budova čp. 806 umístěná na p. č. 582/4

1595/67R/21
Darování pozemku p. č. 200 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím pozemku p. č. 200 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 
něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Předlice, zapsané na LV 
151, formou darování od manželů Rudolfa a Anděly Myšákových, oba bytem *Nová 
1393/10, 400 03 Ústí nad Labem*, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

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

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

T: 31. 12. 2021

1596/67R/21
Majetkoprávní vypořádání pozemků dálnice D8 pro ŘSD ČR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. záměr prodeje

a) části pozemku p. č. 301/44, označené dle GP č. 205-3312/2020 jako pozemek p. č. 
3015/56 o výměře 21 m2,
b) části pozemku p. č. 301/45, označené dle GP č. 205-3312/2020 jako pozemek p. č. 
301/55 o výměře 31 m2,
c) části pozemku p. č. 301/1, označené dle GP č. 204-3311/2020 jako pozemek p. č. 301/58 
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o výměře 97 m2,
d) části pozemku p. č. 301/20, označené dle GP č. 204-3311/2020 jako pozemek p. č. 
301/59 o výměře 118 m2,

vše zapsané na LV 143 v k. ú. Hrbovice, obec Chlumec, pro Ředitelství silníc a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace, IČO 659 93 390 za celkovou kupní cenu ve výši min. 
84.190,- 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

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

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

T: 31. 12. 2021

1597/67R/21
Žádost o finanční zajištění demontáže přetlakové haly - Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč k zajištění demontáže přetlakové haly na plážové 
sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

1598/67R/21
Žádost o snížení nájemného DIMATEX CS spol. s r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 3.12.2019 se společností DIMATEX 
CS, spol. s r.o., IČ: 43224245 z důvodu úpravy výše nájemného na 1.000,- Kč/1 ks 
kontejneru/rok bez DPH
2. uzavření dodatku dle bodu A) se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., IČ: 43224245, 
po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

1599/67R/21
Nařízení statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

1. Nařízení obce č. 1/2021, o vymezení místních komunikací na katastrálním území města 
Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel

1600/67R/21
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Souhlas s umístěním diskařské klece - Městský stadion Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vydání souhlasu s umístěním diskařské klece v areálu Městského stadionu Ústí nad 
Labem za podmínky, že bude užívána v souladu s provozním řádem areálu a v koordinaci s 
provozovatelem Městského stadionu Ústí nad Labem

1601/67R/21
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě SML1023300 ze dne 25. 11. 2019 s 
nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí nad Labem, IČO 442 25 512, kterým se 
rozšiřuje účel nájmu o provozování dětské skupiny

2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu A)1. s nájemcem církevní organizací Oblastní charita Ústí 
nad Labem, IČO 442 25 512, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

1602/67R/21
Úprava složení Majetkové komise RM

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

1. rezignaci Martina Hausenblase, MBA, nar. ************** na členství v Majetkové 
komisi Rady města

B) jmenuje ke dni 8. 2. 2021

1. Ing. arch. Dušana Osleje, nar. ************
a) členem Majetkové komise Rady města

1603/67R/21
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 

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

1. změnu v položkách rozpočtu nemající vliv na výši a účel dotace poskytnuté
a uskutečněné akce/činnosti/projektu v oblasti sportu v roce 2020 z rozpočtu odboru 
školství, kultury, sportu a sociálních služeb u následujících příjemců:
a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – fotbal – práce s mládeží do 21 let“
b) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABERM spolek, IČ: 442 27 116, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – hokej – práce s mládeží do 21 let“
c) Basketbalový klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 148 66 714, úprava rozpočtu činnosti 
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"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – práce s mládeží do 21 let“
d) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758, úprava rozpočtu činnosti 
"Podpora dlouhodobě preferovaného sportu – basketbal – částečná úhrada nákladů 
spojených s řízením a realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
e) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – práce s mládeží do 21 let“
f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615, úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal - částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
g) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením 
a realizováním sportovní činnosti subjektu
za rok 2020“
h) SK Volejbal Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 32 217, úprava rozpočtu činnosti "Podpora 
dlouhodobě preferovaného sportu – volejbal – práce s mládeží
do 21 let“
i) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881, úprava rozpočtu činnosti 
„Podpora individuálního sportu – plavání – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
j) TJ Saně Ústí, z. s., (IČ 042 65 688), úprava rozpočtu akce „Pohár Palivového kombinátu 
Ústí, s.p.“.

B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora

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

T: 1. 3. 2021

1604/67R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 
sociálních služeb v roce 2020 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu 
sociálních služeb SML1024649 pro DRUG - OUT Klub, z.s.(IČ 44554559), kterým se 
mění IV., odst. 3.3.1) termín finančního vypořádání dotace dle přílohy tohoto usnesení

1605/67R/21
Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 8

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

1. informace o předkládaných změnách Integrované strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace v programovém období 2014-2020

B) schvaluje

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 8 v rozsahu:
a) úprava finančního plánu dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
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C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

a) zajistit předložení změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 8 
dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+
b) zajistit vypořádání případných připomínek Ministerstva pro místní rozvoj ČR vzešlých 
ze schvalovacího procesu změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 
8

T: 31. 3. 2021

1606/67R/21
Ukončení funkčního období ředitelky MŠ Neštěmice

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

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě ředitelky Mgr. 
Marcely Šrejberové, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
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 Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, 
příspěvková organizace

1607/67R/21
Vypovězení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání Pečovatelskou službou 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s podáním výpovědi ze strany Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. ke dni 30. 6. 
2021 u smlouvy č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené s MUDr. 
Janou Dvořákovou, nar. ************ a MUDr. Janem Dvořákem, nar. ************, 
oba bytem ***************************** na prostory prvního a druhého podlaží 
zdravotního střediska Masarykova č. p. 781/318B, 400 01 Ústí nad Labem

2. s přestěhováním Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, IČ 44 
555 385 do objektu Hoření 3083/13, Ústí nad Labem

B) ukládá
1. Bc. Ditě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) přestěhování činností Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o. do prostor objektu dle 
bodu A) 2. tohoto usnesení

T: 30. 6. 2021

1608/67R/21
Stavba tenisové haly – podání žádosti o dotaci
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. informaci o výzvě 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč programu 
č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 Národní sportovní agentury a o 
dokumentaci programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na stavbu tenisové haly na p. p. č. 422/1 nad stávajícími 
tenisovými kurty k. ú. Klíše

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

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci dle bodu A) na projekt dle bodu B)

T: 30. 6. 2022

1609/67R/21
Úspory energií školských zařízení a magistrátu – podání žádostí o dotace z OPŽP v 
kombinaci s metodou EPC

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

1. informaci o 146. výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020 a podmínky Operačního programu Životní prostředí

B) schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě „Příprava a organizace veřejné zakázky na 
výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC s využitím podpory z 
programu Operačního programu životního prostředí“ (SML1024306) mezi statutárním 
městem Ústí nad Labem a společností PKV BUILD s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení

C) schvaluje

1. podání 8 žádostí o dotace na úspory energií dle bodu A) u projektů:
a) ZŠ Pod Vodojemem (žádost o dotaci na úspory energie a žádost o dotaci na nucené 
větrání e zpětným získáním tepla)
b) ZŠ Mírová (žádost o dotaci na úspory energie a žádost o dotaci na nucené větrání e 
zpětným získáním tepla)
c) ZŠ a MŠ Jitřní (žádost o dotaci na úspory energie, žádost o dotaci na nucené větrání se 
zpětným získáním tepla a žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla)
d) Magistrát

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

a) podniknout kroky nutné k podání žádostí o dotace dle bodu A) na projekty dle bodu C)

T: 2. 3. 2021

E) pověřuje

1. PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města
a) k podpisu žádostí o dotace včetně všech příloh na projekty dle bodu C)

F) souhlasí
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1. se spolufinancováním metodou EPC (mimo objekt ZŠ a MŠ Jitřní)

1610/67R/21
„Projektová příprava projektu kanalizace Svádov 2. etapa“ – podání žádosti o 
poskytnutí podpory

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

1. informaci o výzvě č. 3/2020 v rámci Národního programu Životní prostředí Ministerstva 
životního prostředí, která je vyhlášena prostřednictvím Státního fondu životního prostředí

B) schvaluje

1. podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci projektu „Projektová příprava projektu 
kanalizace Svádov 2. etapa “ dle bodu A).

C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o poskytnutí podpory dle bodu B) tohoto 
usnesení

T: 31. 3. 2021

1611/67R/21
Nabytí autorských práv po Františku Tenčíkovi

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

1. zahájení dodatečného projednání pozůstalosti po zemřelém Františku Tenčíkovi, 
narozeném dne ************ a zemřelém dne ************* vedeném JUDr. 
Lubomírem Mikou, notářem v Brně

B) nesouhlasí

1. se zastavením řízení spis. zn. 58D/3164/2014, č. j. ND 200/2020 o dodatečně objeveném 
majetku – autorských právech k literárním a audiovizuálním dílům ve výši 25 % po 
zemřelém Františku Tenčíkovi, narozeném dne ************ a zemřelém dne 
*************

C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic

a) oznámit JUDr. Lubomíru Mikovi, notáři se sídlem Dvořákova 646/10, 602 00 Brno 
rozhodnutí dle bodu B) tohoto usnesení

T: 28. 2. 2021

1612/67R/21
Revokace usnesení RM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) revokuje

1. usnesení RM č. 1577/66R/21 bod F) ze dne 18. 1. 2021

B) jmenuje

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník MmÚ
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, ve složení:
Předseda: Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Členové: Martin Hausenblas, MBA, náměstek primátora
Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
Ing. Tomáš Kirbs
- s hlasem poradním:
Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
 Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOSRI

1613/67R/21
Vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu "Podpora výměny kotlů ve 
městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z projektu „Podpora výměny kotlů ve 
městě Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem“

1614/67R/21
Termíny jednání RM a ZM v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2021

Rada města

18. 1. 2021
8. 2. 2021
22. 2. 2021
8. 3. 2021
22. 3. 2021
12. 4. 2021
3. 5. 2021
17. 5. 2021
31. 5. 2021
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14. 6. 2021
12. 7. 2021
30. 8. 2021
20. 9. 2021
4. 10. 2021
18. 10. 2021
8. 11. 2021
22. 11. 2021
6. 12. 2021

Zastupitelstvo města

18. 1. 2021
1. 2. 2021
1. 3. 2021
19. 4. 2021
24. 5. 2021
28. 6. 2021
13. 9. 2021
11. 10. 2021
8. 11. 2021
20. 12. 2021

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

DRUG-OUT Klub,  z.s. 

se sídlem: Velká hradební 13/47, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 445 54 559 
Místo poskytování činnosti: Velká hradební 13/47, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
Zastoupené: Mgr. Radkou Kobližkovou, na základě Plné moci ze dne 21. 4. 2020 

 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
Příjemce je zapsán ve Veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem Oddíl: L, Vložka: 1844 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavřely tento 

 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SML1023682 

  uzavřené podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), a ustanovením § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů dále jen („Dodatek č. 1“)  
 

I. 
Předmět Dodatku č. 1 

 
 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace SML1023682 
k realizaci poskytování sociálních služeb „DRUG OUT Klub, z.s.“ (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto: 
 
    Článek IV. bod 3. odst. 3.1) Smlouvy nově zní: 
 

Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1 této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením Finančního vypořádání dotace nejpozději do 26. 2. 2021. Finanční vypořádání podá 

žadatel na předepsaném formuláři a jeho přílohy č. 1. a 2. budou vyplněny za každou službu zvlášť. 
 
Odvod za toto PRK se stanoví následovně: 

 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace max. však do 20 dní 

 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později,  

 15% z částky poskytnuté dotace, je-li předloženo až po zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně ve 
lhůtě stanovené správcem daně, vždy však před vystavením platebního výměru. 
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II. 

Závěrečná ustanovení 
 
 

1. Není-li v dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv. 
 

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a dvě 
vyhotovení obdrží poskytovatel. 

 
4. Poskytovatel potvrzuje, že o uzavření dodatku č. 1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Ústí nad

Labem č. XX/YYR/2021 ze dne 8. 2. 2021

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

 
 
Za poskytovatele:           Za příjemce: 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………................................................ ………….…….............................................
 Statutární město Ústí nad Labem  DRUG-OUT Klub, z.s.
 PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                                           Mgr. Radka Kobližková
primátor Statutárního města Ústí nad Labem zmocněná osoba


