
U s n e s e n í

z 70. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 8. 3. 2021

Usnesení č. 1652/70R/21 - 1662/70R/21

1652/70R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

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

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

B) schvaluje

1. změnu termínu plnění u těchto usnesení:

a) 1619/69R/21 na 19. 4. 2021
b) 1620/69R/21 na 19. 4. 2021
c) 1621/69R/21 na 19. 4. 2021
d) 1622/69R/21 na 19. 4. 2021

1653/70R/21
Veřejná zakázka „Poskytnutí služeb hybridní pošty formou uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování“ – uzavření 
veřejnoprávní smlouvy

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje

1. na základě jednání v rámci 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, o přidělení veřejné zakázky dodavateli Česká pošta s.p., 
IČO: 47114983, se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

B) schvaluje

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování, 
která je přílohou důvodové zprávy, s dodavatelem Česká pošta s.p., IČO: 47114983, se 
sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

1654/70R/21
Rozpočtová opatření ODM - investiční část výdajového rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 120,30 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 120,30 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
120,30 tis. Kč u akce „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 28,22 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 28,22 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
28,22 tis. Kč u akce „Výměna oken areál Hoření“
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 1.300,00 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1.300,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 04 ve výši 
1.300,00 tis. Kč u akce „Nové krematorium – mrazící zařízení“
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 55,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 55,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 04 ve výši 
55,00 tis. Kč u akce „Nákup podlahového mycího stroje – Krematorium“
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2.387,82 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2.387,82 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
2.387,82 tis. Kč u akce „Krizové byty – stavební úpravy“
6. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 93,91 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 93,91 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
93,91 tis. Kč u akce „Rekonstrukce služebny MP Na Nivách – PD“
7. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 345,72 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 345,72 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
345,72 tis. Kč u akce „Projektové práce na akce ODM“
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8. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 622,07 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 622,07 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 05 ve výši 
622,07 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x 
Hrbovická x Majakovského“
9. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 980,55 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 980,55 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
980,55 tis. Kč u akce „Veřejné osvětlení - rozšíření“
10. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 2 186,46 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 186,46 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
2 186,46 tis. Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Moskevská“
11. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 1 500,00 tis. Kč do 
rozpočtu roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
1 500,00 tis. Kč u akce „Drážďanská – zvýšení bezpečnosti vstupu do ZOO“
12. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 200,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 200,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 03 ve výši 
200,00 tis. Kč u akce „Prodloužení chodníku Svádov“
13. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 608,00 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 608,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku
sk.č. 03 ve výši 608,00 tis. Kč u akce „Jízda na červenou – výměna
kamerových systémů“
14. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a 
zasmluvněných, ale v roce 2020 nečerpaných prostředků ve výši 227,67 tis. Kč do rozpočtu 
roku 2021 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2020 
nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 227,67 tis. Kč
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b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku sk.č. 01 ve výši 
227,67 tis. Kč u akce „Ústí nad Labem – Předlice, Rekonstrukce křižovatky Tovární x 
Hrbovická x Majakovského“

1655/70R/21
Přidělení služebního bytu - Resslova čp. 42

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přidělení služebního bytu číslo 4.2 o velikosti 0+1 v ul. Resslova 42, Ústí nad Labem 
paní ******************************

1656/70R/21
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“- uzavření Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo 

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

1. změnové listy č. 7 až 9, které jsou přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou tohoto usnesení

1657/70R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě ze 
dne 29. 4. 2016; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016

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

1. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě dne 29. 4. 2016
2. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě dne 29. 4. 2016 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 403 39 
Chlumec a s městem Trmice, sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice, který je přílohou 
tohoto usnesení
2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. SML1018700 ze dne 30. 6. 2016 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem 
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec a s městem Trmice, sídlem Fügnerova 448/29, 400 04 
Trmice, který je přílohou tohoto usnesení

1658/70R/21
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Úprava Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru ITI Ústecko-chomutovské 
aglomerace

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

1. informaci o roli Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace při řízení 
nástroje ITI

B) schvaluje

1. úpravu Statutu a Jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
v rozsahu přílohy č. 1 tohoto materiálu

1659/70R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 96 089,04 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 96 089,04 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 96 089,04 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2021 – 1. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 12 005,76 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 5 545,98 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 19 054,98 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 16 899,48 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 14 933,94 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 11 345,52 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 5 532,00 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 10 771,38 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 3 022,98 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku ve výši 3 022,98 tis. Kč, v položce 
Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, příspěvkové organizaci 
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, ve výši 3 022,98 tis. Kč, na 
„Podporu sociálních služeb v rámci projektu POSOSUK 3“ – 1. splátka

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 508,14 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
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krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 508,14 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 508,14 tis. Kč

1660/70R/21
Zmocnění Bc. Martiny Žirovnické k podepisování příkazních smluv uzavíraných u 
sociálních pohřbů

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

1. uzavírání příkazních smluv s Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 
slušného pohřbení těla zemřelého, které zajišťuje obec dle § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 277/2017 Sb. v 
platném znění

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k uzavírání příkazních smluv dle bodu A) 1. tohoto usnesení

1661/70R/21
Souhlas se zapojením příspěvkové organizace do výzvy MŠMT - DDM a ZpDVPP

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

1. vyhlášení výzvy MŠMT k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu okresních a 
krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou v roce 2021 (č. 
j. MŠMT-1126/2021-2)

B) souhlasí

1. se zapojením Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 1025/19, IČ 
75150131, do Výzvy MŠMT dle bodu A) tohoto usnesení
2. s podáním žádosti o dotaci Domem dětí a mládeže a Zařízením pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací do výzvy dle bodu A) 
tohoto usnesení ve výši 100 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu

1662/70R/21
Konec těžby uhlí 2033

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí
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1. s navrženým termínem konce uhlí 2038 a vyzývá vládu, aby přijala termín konec uhlí v 
roce 2033.

B) žádá

1. o to, aby vláda pověřila příslušné členy vlády přípravou opatření, které zajistí sociální 
situaci osob, které budou útlumem těžby a spalování uhlí postiženi (například včetně 
výsluhových příspěvků pro všechny zaměstnance společností těžících a spalujících uhlí, 
kteří přijdou o práci)

2. vládu, aby intenzivně řešila využití evropských zdrojů financí pro potřebnou 
transformaci, se speciálním akcentem transformace teplárenství, které se týká všech krajů

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                     SML                                                                                                              

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       Bc. Martina Žirovnická, vedoucí Odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu 
města Ústí nad Labem 

                                            Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace 
investic OMOSRI Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. METALL QUATRO spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Miroslavem Štýbrem, jednatelem 

se sídlem:   Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec 

IČ:     61538213     

DIČ:    CZ61538213  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:    3293310267/0100  

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr, jednatel   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad 

Labem“. Dále byl uzavřen dne 4. 12. 2020 Dodatek č. 1, jehož předmětem je prodloužení 

termínu plnění a navýšení smluvní ceny za dílo (dále jen „Smlouva“). 

 

Návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo včetně změnových listů č. 7 až 9.pdf k usnesení č. 1656/70R/21



2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 14. 
uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož podstatou je rozšíření předmětu 
plnění smlouvy, které je přesně specifikováno ve změnových listech č. 7 až 9, které tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

II. Předmět 

1.  Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění takto: 

  

- článek IV. druhý odstavec nově zní         

Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla na základě písemné výzvy Objednatele 
k zahájení plnění (předání staveniště zhotoviteli). Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo 
bude provedeno nejpozději do 16. 7. 2021. 

 

- článek V. první odstavec nově zní: 

  

  Cena díla je stanovena ve výši bez DPH                              15 605 145,98 Kč 

  DPH 21 %             3 277 080,66 Kč 

  Cena celkem včetně DPH                           18 882 226,67 Kč 

  (Slovy: „osmnáctmilionůosmsetosmdesátdvatisícdvěstědvacetšet korun českých 67 haléřů“) 

 

  Cena za provedení díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady 

spojené s provedením díla. Nad rámec této ceny nepřísluší zhotoviteli za provedení prací 

na díle žádná jiná odměna. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 

zůstávají beze změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno 

vyhotovení zhotovitel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na  

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

Příloha: změnový list č. 7 až 9 

V Ústí nad Labem dne   

    

Ve Vysoké Peci dne  

Objednatel: 

................................................................ 

Zhotovitel: 

....................................................... 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

     Miroslav Štýbr 

           Jednatel  

METALL QUATRO spol. s r. o. 



 

 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Alena 

Nováková 

Vedoucí 

odboru 

Právní odbor   

Projednáno  

 

     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

P20V00000039 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě 

č. OSM/Ši/347/2016  

Smluvní strany:  

 
 

Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

 IČO 00007536 
DIČ CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most 
 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl A XVIII, vložka 433 

Číslo účtu: 1609491/0100 

 
Zastoupen:  Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 

Ve věcech technických:  Dana Šikutová, technický pracovník oddělení správy majetku 

 

(dále také „budoucí oprávněný“) 

a 

 
Město Trmice 
sídlo: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice  
IČO: 00674010 
DIČ: CZ00674010 
zastoupené: Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou 
                      
                      
(dále jen „budoucí povinný“) 

a 

Statutární město Ústí nad Labem  
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
zastoupené primátorem města PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 50117001555/5500 
 
(dále také „SMÚ“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen dodatek) ke Smlouvě                   
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OSM/Ši/347/2016 ze dne 29. 4. 2016 (dále jen smlouva), 
kterým se mění čl. III., čl. IV. smlouvy a doplňuje se čl. VI. smlouvy. 

Důvod uzavření dodatku 

SMÚ a budoucí oprávněný uzavřeli smlouvu o převzetí realizace revitalizačních staveb v území jezera 
Milada č. NŘP/Ku/327/17 ze dne 23. 11. 2017, na základě které budoucí oprávněný převzal veškerá 
práva a povinnosti SMÚ, vyplývající z podmíněně schválené žádosti o úhradu nákladů na odstranění 
ekologických škod spojených s realizací revitalizačních staveb. V souvislosti s uzavřením smlouvy          
o převzetí realizace revitalizačních staveb v území jezera Milada se stal budoucí oprávněný  investorem 
stavby „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace (dále jen inženýrská síť), ve vlastnictví České 
republiky, s právem hospodařit pro budoucího oprávněného. 

 

 

Příloha č. 1 k usnesení.pdf k usnesení č. 1657/70R/21
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Čl. I 

Postoupení práv a závazků ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  
OSM/Ši/347/2016 ze dne 29. 4. 2016 

Statutární město Ústí nad Labem jako postupitel postupuje ve smyslu § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik, jako 
postupníkovi práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                   
č. OSM/Ši/347/2016 ze dne 29. 4. 2016, uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad Labem                      
a budoucím povinným týkající se stavby „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“. Palivový 
kombinát Ústí, státní podnik, jako postupník práva a povinnosti z uvedené smlouvy v celém rozsahu 
přijímá a stává se budoucím oprávněným.  

 

Čl. II. 

Změna smlouvy 

1. Čl. III. smlouvy se mění takto: 

V souladu s čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že nejpozději do šesti měsíců od kolaudace 
výše uvedené stavby bude uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti Inženýrské sítě za jednorázovou 
úplatu, v níž bude zakotveno, že služebnost se zřizuje ve prospěch Inženýrské sítě, která ve smyslu 
ust. § 509 občanského zákoníku není součástí Služebného pozemku a Budoucí povinný a každý 
další vlastník budoucího Služebného pozemku specifikovaného v čl. I této smlouvy, je povinen 
v souladu s ust. § 1257 a násl. občanského zákoníku, a to ve spojení s ust. § 1267 a § 1268 
občanského zákoníku, strpět na výše uvedeném budoucím Služebném pozemku Inženýrskou síť, 
zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení Inženýrské sítě, zejména pak se zdrží stavební činnosti          
a výsadby stromů na Budoucím Služebném pozemku, a bude-li to s ní předem projednáno, umožní 
budoucí oprávněné osobě nebo budoucímu oprávněnou osobou zmocněnému provozovateli 
Inženýrské sítě vstup a vjezd na Budoucí Služebný pozemek po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu 
za účelem prohlídky, údržby, opravy nebo odstranění havárií inženýrské   

 

Čl. III 

1. Čl. IV smlouvy se mění takto: 

Služebnost inženýrské sítě specifikovaná v článku III. této smlouvy bude zřízena za dohodnutou 
úplatu ve výši 40 406,00 Kč bez DPH. 

 

2. Do smlouvy se doplňuje nový čl. VI Compliance doložka 
 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly                
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

 
Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.  

 
Budoucí povinný prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 
budoucího oprávněného, zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním 
programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

 
Budoucí povinný se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady   
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 
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Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 

 

3. Čl. VI. smlouvy se přečíslovává na čl. VII smlouvy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

                                                           Čl. III 

                                           Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Budoucí povinný a SMÚ berou na vědomí, že budoucí oprávněný je povinným subjektem dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, 
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. (Tento dodatek nepodléhá zveřejnění 
v registru smluv). 

3. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny 
druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle tohoto dodatku, v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále 
jen GDPR) a českými právními předpisy.  

 
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné budoucím oprávněným ve smyslu čl. 
13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách budoucího oprávněného (www.pku.cz). 
 

4. Rada města Trmice schválila tento dodatek na svém zasedání dne 29. 6. 2020 pod č. usnesení 
8a/32RM/2020. 
 

5. Tento dodatek  je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží SMÚ, jedno 
vyhotovení budoucí povinný a dvě vyhotovení budoucí oprávněný. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 
V Trmicích dne …………………………….                                    V Chlumci dne …………………………. 
               

Budoucí povinný                                                                              Budoucí oprávněný 

 
 

                                                                                                            
  
 
 
 
………………………………………                                                   …………………………………………   
        Mgr. Jana Oubrechtová                                                                       Ing. Walter Fiedler 
                starostka                                                                                             ředitel                                                       
          Město Trmice                                                                                Palivový kombinát Ústí, s. p. 
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V Ústí nad Labem dne …………………………………. 

 
 
 

 
 
 
……………………………………………….. 
           PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

           primátor 
       Statutární město Ústí nad Labem 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě 

č. SML1018700 

č. OSM/Ši/348/2016  

Smluvní strany:  

 
 

Palivový kombinát Ústí, 
státní podnik  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec 
 

 IČO 00007536 
DIČ CZ00007536 

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most 
 

 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
oddíl A XVIII, vložka 433 

Číslo účtu: 1609491/0100 

 
Zastoupen:  Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku 

Ve věcech technických:  Dana Šikutová, technický pracovník oddělení správy majetku 

 

(dále také „budoucí oprávněný“) 

a 

 
Město Trmice 
sídlo: Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice  
IČO: 00674010 
DIČ: CZ00674010 
zastoupené: Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou 
                      
                      
(dále jen „budoucí povinný“) 

a 

Statutární město Ústí nad Labem  
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČO: 00081531 
DIČ: CZ00081531 
zastoupené primátorem města PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.  
číslo účtu: 50117001555/5500 
 
(dále také „SMÚ“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen dodatek) ke Smlouvě                   
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. SML1018700 a  OSM/Ši/348/2016 ze dne 30. 6. 2016 (dále 
jen smlouva), kterým se mění čl. III. a doplňuje se čl. VI. smlouvy. 

Důvod uzavření dodatku 

SMÚ a budoucí oprávněný uzavřeli smlouvu o převzetí realizace revitalizačních staveb v území jezera 
Milada č. NŘP/Ku/327/17 ze dne 23. 11. 2017, na základě které budoucí oprávněný převzal veškerá 
práva a povinnosti SMÚ, vyplývající z podmíněně schválené žádosti o úhradu nákladů na odstranění 
ekologických škod spojených s realizací revitalizačních staveb. V souvislosti s uzavřením smlouvy          
o převzetí realizace revitalizačních staveb v území jezera Milada se stal budoucí oprávněný  investorem 
stavby „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace (dále jen inženýrská síť), ve vlastnictví České 
republiky, s právem hospodařit pro budoucího oprávněného. 

 

Příloha č. 2 k usnesení.pdf k usnesení č. 1657/70R/21
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Čl. I 

Postoupení práv a závazků ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti  
č. SML1018700, č. OSM/Ši/348/2016 ze dne 30. 6. 2016 

Statutární město Ústí nad Labem jako postupitel postupuje ve smyslu § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Palivovému kombinátu Ústí, státní podnik, jako 
postupníkovi práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti                   
č. SML1018700 a č. OSM/Ši/348/2016 ze dne 30. 6. 2016, uzavřené mezi Statutárním městem Ústí nad 
Labem a budoucím povinným týkající se stavby „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“. 
Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako postupník práva a povinnosti z uvedené smlouvy v celém 
rozsahu přijímá a stává se budoucím oprávněným.  

 

Čl. II. 

Změna smlouvy 

1. Čl. III. smlouvy se mění takto: 

V souladu s čl. II této smlouvy se smluvní strany dohodly, že nejpozději do šesti měsíců od kolaudace 
výše uvedené stavby bude uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti Inženýrské sítě za jednorázovou 
úplatu, v níž bude zakotveno, že služebnost se zřizuje ve prospěch Inženýrské sítě, která ve smyslu 
ust. § 509 občanského zákoníku není součástí Služebného pozemku a Budoucí povinný a každý 
další vlastník budoucího Služebného pozemku specifikovaného v čl. I této smlouvy, je povinen 
v souladu s ust. § 1257 a násl. občanského zákoníku, a to ve spojení s ust. § 1267 a § 1268 
občanského zákoníku, strpět na výše uvedeném budoucím Služebném pozemku Inženýrskou síť, 
zdržet se všeho, co by vedlo k ohrožení Inženýrské sítě.    

 

 

2. Do smlouvy se doplňuje nový čl. VI Compliance doložka 
 

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly                
a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících. 

 
Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle 
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla 
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby 
nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů.  

 
Budoucí povinný prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu 
budoucího oprávněného, zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním 
programem PKÚ s. p. (http://www.pku.cz). 

 
Budoucí povinný se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady   
a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje. 

 
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční 
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve 
vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku. 
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3. Čl. VI. smlouvy se přečíslovává na čl. VII smlouvy. 

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

 

                                                           Čl. IV 

                                           Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Budoucí povinný a SMÚ berou na vědomí, že budoucí oprávněný je povinným subjektem dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, 
který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. (Tento dodatek nepodléhá zveřejnění 
v registru smluv). 

3. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny 
druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle tohoto dodatku, v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále 
jen GDPR) a českými právními předpisy.  

 
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné budoucím oprávněným ve smyslu čl. 
13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách budoucího oprávněného (www.pku.cz). 
 

4. Rada města Trmice schválila tento dodatek na svém zasedání dne 29. 6. 2020 pod č. usnesení 
8b/32RM/2020. 
 

5. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží SMÚ, jedno 
vyhotovení budoucí povinný a dvě vyhotovení budoucí oprávněný. 

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen 
po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 

 

 

 
V Trmicích dne …………………………….                                    V Chlumci dne …………………………. 
               

Budoucí povinný                                                                              Budoucí oprávněný 

 
 

                                                                                                            
  
 
 
………………………………………                                                   …………………………………………   
        Mgr. Jana Oubrechtová                                                                       Ing. Walter Fiedler 
                 starostka                                                                                                  ředitel                                                       
              Město Trmice                                                                               Palivový kombinát Ústí, s. p. 
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V Ústí nad Labem, dne …………………………………. 

 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………….. 
           PhDr. Ing. Petr Nedvědický 

          primátor 
       Statutární město Ústí nad Labem 
 
 
 
 
 
 

              

 

 
 

 

  

 
       


