
U s n e s e n í

z 75. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 3. 5. 2021

Usnesení č. 1756/75R/21 - 1781/75R/21

1756/75R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1757/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Neštěmice o dotaci

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

1. žádost MO Neštěmice ze dne 19. března 2021 ve výši 2 500 tis. Kč na opravy chodníků 

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro 
MO Neštěmice v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 800 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Neštěmice na provoz (Soubor chodníků v ulici Přemyslovců)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 700 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Neštěmice na provoz (Chodník v ulici Obvodová)

1758/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Severní Terasa o dotaci 

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

1. žádost MO Severní Terasa ve výši 2 500 tis. Kč na opravy kontejnerových stání, 
chodníků a schodišť

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro 
MO Severní Terasa v celkové výši 2 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 2 500 tis. Kč - 
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Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 000 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy kontejnerových stání)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 500 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Severní Terasa na provoz (opravy chodníků a schodišť)

1759/75R/21
Revokace bodu B) 3. usnesení RM č. 1712/74R/21 ze dne 12.4.2021 a nové 
rozpočtové opatření na dotaci pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení RM č. 1712/74/21 v bodě B) 3. ze dne 12. 4. 2021

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Střekov ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – rekonstrukce hřiště Truhlářova“

1760/75R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci 

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

1. žádost MO Střekov ze dne 26. dubna 2021 ve výši 1 000 tis. Kč na akci „Střekovské 
nábřeží – mobiliář“ 

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO 
Střekov v celkové výši 1 000 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 1 000 tis. Kč - 
Investiční rezerva na investiční akce MO
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 000 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Střekov na provoz (Střekovské nábřeží - mobiliář)

1761/75R/21
Veřejná zakázka „Služby dotačního managementu“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Služby dotačního 
managementu“ takto:
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1. Sdružení Sputnik 3
2. Institut projektového řízení s.r.o.
3. Equica, a.s.
4. Komplexní služby Dušek, s.r.o.
5. ECS Eurofinance, s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Služby dotačního managementu“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. 
Sdružení Sputnik 3, se sídlem Mostecká 52/6, 118 00 Praha 1, IČ: 291 61 541, s celkovým 
počtem přidělených bodů: 80,5

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Služby dotačního managementu“ dle 
ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, sdružení dodavatelů Sdružení Sputnik 3, se sídlem Mostecká 52/6, 118 
00 Praha 1, IČ: 291 61 541, a následné uzavření smlouvy s tímto sdružením dodavatelů

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

1762/75R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení 
Statutárního města Ústí nad Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku silové elektřiny pro 
provoz veřejného osvětlení statutárního města Ústí nad Labem s předpokládanou hodnotou 
plnění ve výši 18 000 000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze 
v objemu cca 11 200 MWh

B) pověřuje

1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a)zajistit vyhlášení zadávacího řízení dle bodu A)

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

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

1763/75R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka silové elektřiny z VN a NN pro Statutární 
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město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, 
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o.“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na dodávku silové elektřiny pro 
Statutární město Ústí nad Labem (kromě silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení), 
jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody, Dopravní podnik města Ústí nad 
Labem a.s. a Severočeské divadlo s.r.o., s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 67 000 
000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze v objemu cca 40 200 
MWh

B) pověřuje

1. Mgr. Romanu Habrovou, vedoucí kanceláře tajemníka
a) zajistit vyhlášení zadávacího řízení dle bodu A)

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

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

1764/75R/21
Smlouva o centralizovaném zadávání veřejných zakázek s předmětem sdružených 
služeb dodávky elektrické energie

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů pro centralizované zadávání 
veřejných zakázek s předmětem sdružených služeb dodávky elektrické energie v 
upraveném znění

1765/75R/21
Udělení zmocnění pro Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory, s.r.o. k 
zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci 
administrace žádosti o podporu z Operačního programu Živostní prostředí na projekt 
Hospodaření se srážkovými vodami v objektu Žukovova 546/15, ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Ing. Jana Brofta, jednatele společnosti RDG Advisory, s.r.o.
a) k zastupování města při jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci 
administrace žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekt 
Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - Střekov s 
registračním číslem CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014499, kdy předmětem zmocnění je:
- podepisování žádosti o podporu v MS2014+
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- podepisování žádosti o platbu v MS2014+
- podepisování zprávy o realizaci v MS2014+
- podepisování zprávy o udržitelnosti v MS2014+
- podepisování žádosti o změnu v MS2014+

1766/75R/21
Rozpočtová opatření městské policie - Program prevence kriminality 2021

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

1. přiznání státní účelové dotace MVČR na tříletý dílčí projekt APK 2019-2021 Programu 
prevence kriminality na místní úrovní na rok 2021 ve výši 1 644 tis. Kč
2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na projekt APK 2019-2021, na který jsou finance 
alokovány ve výdajovém rozpočtu městské policie v položce Prevence kriminality ve výši 
222 tis. Kč

B) schvaluje

1. přijetí dotace MVČR pro rok 2021 ve výši 1 644 tis. Kč na jím schválený projekt č. 3 
APK 2019-2021

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1644 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 644 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 644 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

3. rozpočtové opatření městské policie ve výši 6,40 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 6,40 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

1767/75R/21
Rozpočtové opatření městské policie - zapojení účelové dotace na krytí výdajů při 
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

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

1. přiznání státní účelové neinvestiční dotace MF ČR na krytí výdajů při přípravě sčítání 
lidu, domů a bytů v roce 2021

B) schvaluje

1. přijetí dotace MF ČR na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 
ve výši 505,50 tis. Kč

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 505,50 tis. Kč - zapojení účelové 
neinvestiční dotace poskytnuté z MF ČR takto:
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 505,50 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 505,50 tis. Kč 
takto:
- v položce Mzdové prostředky 377,25 tis. Kč
 - v položce Povinné pojistné 128,25 tis. Kč

1768/75R/21
Vyhodnocení zimní údržby místních komunikací

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

1. vyhodnocení zimní údržby místních komunikací

B) ukládá
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku

a) předložit Radě města návrh rozpočtového opatření k dofinancování činností spojených se 
zimní údržbou místních komunikací v roce 2021

T: 30. 6. 2021

1769/75R/21
Slavnostní osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o slavnostním osvětlení kostela Nanebevzetí Panny Marie

1770/75R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu pro rok 2021 „Akce mimořádného významu pro 
statutární město Ústí nad Labem“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. znění Smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

B) souhlasí

1. s matematickým zaokrouhlováním částek na celé tisícikoruny na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 
nad Labem“

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 
nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Ústecké nebe plné letadel 2021" ve výši 200.000,- Kč
b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2021“ ve výši 150.000,- Kč
c) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „51. 
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Mezinárodní taneční festival 2021“ ve výši 300.000,- Kč
d) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Milada Run 2021“ ve výši 170.000,- Kč
e) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Cyklozávod Milada 2021“ ve výši 150.000,- Kč
f) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „51. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem v boxu“ ve 
výši 300.000,- Kč
g) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ ve výši 
90.000,- Kč
h) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„MILADATLON 2021 - CPTT - Český pohár terénního triatlonu“ ve výši 115.000,- Kč.

C) nesouhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí 
nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených s akcí 
„RunTour Ústí nad Labem 2021“ ve výši 250.000,- Kč

D) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, neuvolněnému náměstkovi

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

T: 24. 5. 2021

1771/75R/21
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 - kategorie "Podpora celoroční kulturní 
činnosti" a "Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Projekt Fusion“ ve výši 10.000,- Kč
b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Činnost Bendova komorního orchestru“ ve výši 31.100,- Kč
c) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího komorního sboru PF UJEP v Ústí 
nad Labem, z.s.“ ve výši 27.300,- Kč
d) Via Europa, z.s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Zajištění celoroční kulturní činnosti“ ve výši 40.500,- Kč
e) Ženský komorní sbor Luscinia, z. s. (IČ 05583896) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia, z. s.“ ve výši 
18.000,- Kč
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2. zrušení dotační kategorie „dotace na reprezentaci města na akcích krajského, 
republikového nebo mezinárodního charakteru“ pro rok 2021, která je součástí „Programu 
pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 
Labem“

3. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 dle 
přílohy tohoto usnesení

B) neschvaluje

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) – sídlo a činnost mimo území statutárního 
města Ústí nad Labem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 Odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům:
a) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ 70225842) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Dobrovolnictví v kultuře“
b) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Pravidelné dny otevřených dveří 2021“

C) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 44.000,- Kč
b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s činností „Celoroční činnost dětského sboru Chorea pueri ustensis, z.s.“ ve výši 
37.500,- Kč
c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Divadelní rozmanitost“ ve výši 89.200,- Kč
d) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční program Café Max 2021“ ve výši 74.600,- Kč
e) Mladá Scéna z.s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost divadelního souboru Mladá Scéna z.s.“ ve výši 118.100,- Kč
f) Pick Tomáš (IČ 60224061) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„BUSKING POD VANOU 2021“ ve výši 58.100,- Kč
g) POST BELLUM, z. ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Pamětníci města Ústí nad Labem promlouvají“ ve výši 30.200,- Kč
h) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s činností „Kreativní a výtvarná dílna DUHA“ ve výši 21.100,- Kč
i) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad Labem“ ve výši 37.000,- 
Kč
j) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Koncertní turné The Boom (The Boom and Orchestra) - 30 let“ ve výši 55.400,- Kč
k) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
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činností „Ústecký dětský sbor - sborový zpěv“ ve výši 135.000,- Kč
l) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „U nás 
na vsi“ ve výši 46.300,- Kč
m) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
činností „Taneční studio“ ve výši 65.300,- Kč

2. s udělením výjimky minimální poskytnuté výše dotace v kategorii „akce mimořádného 
významu pro statutární město Ústí nad Labem“ pro subjekt RED HILL PRODUCTION, z. 
s. (IČ 22718761)

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ a 
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) bujón s.r.o. (IČ 09279440) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ELBE DOCK 
- Cena Pavla Kouteckého 2021“ ve výši 135.000,- Kč
b) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Filmový festival Jeden svět v Ústí nad Labem 2021“ ve výši 100.000,- Kč
c) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Promenádní koncerty“ ve výši 148.000,- Kč
d) Kymlička Zdeněk, Mgr. (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„XIV. Ústecká forbína 2020“ ve výši 128.000,- Kč
e) Malá Paříž z.s. (IČ 01335081) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Malý 
Hamburk 2021“ ve výši 130.000,- Kč
f) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Hudební setkání 10“ ve výši 190.000,- Kč
g) RED HILL PRODUCTION, z.s. (IČ 22718761) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Hudební festival Fírfest 2021“ ve výši 80.000,- Kč
h) Útulek fest, z. s. (IČ 03655989) na částečnou úhradu nákladů akce „Útulek fest 2021“ ve 
výši 121.000,- Kč

D) nesouhlasí

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II odstavec A) žadatel:
a) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízena zákonem

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto subjektům:
a) Džugan Michal (IČ 65094603) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Decibel“
b) Kroužky Ústí, z.s. (IČ 08673284) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost a workshopy Kroužky Ústí“
c) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojenýNch s 
činností „Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“
d) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s činností „Dům umění Ústí nad Labem – program 2021“

E) ukládá
1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu
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a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 24. 5. 2021

1772/75R/21
Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost "Lodní doprava"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným uzavřením 
smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 134 73 867) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
projektem „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce Vaňov – Píšťany - 
Vaňov“ ve výši 170.000,- Kč.

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

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

T: 24. 5. 2021

1773/75R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 
2020/2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2020/2021 v souladu s § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

• Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace
• Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace
• Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
• Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
• Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
• Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
• Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
• Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
• Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace
• Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
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• Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
• Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
• Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
• Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
• Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
• Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
• Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
• Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2020/2021 uvedených v bodě A) 1

1774/75R/21
Dodatek č. 2 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s návrhem dodatku č. 2 ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2021, ve znění dle přílohy č. 1 k důvodové 
zprávě

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

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

T: 24. 5. 2021

1775/75R/21
Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s předloženým vypořádáním účelově poskytnutých příspěvků na provoz, dle přílohy č. 1 
usnesení, které byly příspěvkovými organizacemi vypořádány k 31. 12. 2020 s tím, že 
nedočerpané účelové příspěvky na provoz, v celkové výši 476,47 tis. Kč, budou vráceny 
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dotčenými příspěvkovými organizacemi do rozpočtu zřizovatele

B) neschvaluje

1. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Domov pro seniory Dobětice, 
účelově určených na zajištění opravy systému nouzové komunikace sestra - klient, ale v 
roce 2020 nedočerpaných, v rozpočtu p. o. pro rok 2021 s tím, že nedočerpané finanční 
prostředky ve výši 319,52 tis. Kč budou vráceny do rozpočtu zřizovatele

2. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Domov Velké Březno, účelově 
určených na realizaci akce „Domov Velké Březno – vyhotovení projektové dokumentace 
zaměřené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb, Cíl 4 – 
Podpora mobility,“ ale v roce 2020 nedočerpaných, ve fondu investic p. o. pro rok 2021 s 
tím, že nedočerpané finanční prostředky ve výši 142,85 tis. Kč budou, dle § 31, odstavce 2, 
písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
vráceny do rozpočtu zřizovatele

3. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí nad 
Labem, účelově určených na realizaci akce „ZOO – Předprojektová dokumentace přestavby 
exotária,“ ale v roce 2020 nedočerpaných, ve fondu investic p. o. pro rok 2021 s tím, že 
nedočerpané finanční prostředky ve výši 705,87 tis. Kč budou, dle § 31, odstavce 2, 
písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
vráceny do rozpočtu zřizovatele

C) schvaluje

1. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených na 
provoz, ale v roce 2020 nedočerpaných, v rozpočtu p. o. pro rok 2021, v celkové výši 3 
726,84 tis. Kč, dle přílohy č. 2 usnesení

2. předložené vypořádání investičních příspěvků, které byly příspěvkovými organizacemi 
vypořádány k 31. 12. 2020; a dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových 
organizací do rozpočtu zřizovatele, v celkové výši 823,29 tis. Kč, dle přílohy č. 3 usnesení

3. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených, ale v 
roce 2020 nedočerpaných, v celkové výši 349,34 tis. Kč, ve fondu investic p. o. dle přílohy 
č. 4 usnesení

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 804,62 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 1 804,62 tis. Kč v položce Ostatní 
nedaňové příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 705,87 tis. Kč v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 1 098,75 tis. Kč v položce Rezerva na provoz DS, AD, 
Pečovatelská služba

D) ukládá
1. Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
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100/5, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

2. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

3. Mgr. Tomáši Křížovi, řediteli Domova Velké Březno, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 2. tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

4. MVDr. Dušanu Usvaldovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu B) 3. tohoto unesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

5. Mgr. Marku Plchovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 
příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

6. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

7. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 
příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

8. PaeDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 
323/3a, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

9. Mgr. Aleně Diusové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 
277, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

10. Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021
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11. Ing. Jaroslavu Markovi, řediteli Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové 
organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

12. Bc. Jarmile Novákové, ředitelce Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro 
matky s dětmi, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

13. Mgr. Věře Vonkové, ředitelce Domova pro seniory Bukov, příspěvkové organizace

a) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

14. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

a) převést nedočerpané účelové finanční prostředky do rozpočtu zřizovatele dle bodu A) 1., 
přílohy č. 1 tohoto usnesení
b) provést odvod z fondu investic dle bodu C) 2., přílohy č. 3 tohoto usnesení

T: 19. 5. 2021

1776/75R/21
„Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“

1777/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - "Kanalizace Svádov II. etapa" - PD 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 423,50 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 423,50 tis. Kč – 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 423,50 tis. Kč 
na akci „Kanalizace Svádov II. etapa“ - PD

1778/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, E. Krásnohorské, příspěvkovou organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
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Stránka 14 z 16



výši 1 219,48 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu 
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 219,48 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony III., Základní škole 
Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizaci ve výši 1 219,48 tis. Kč

1779/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II - 
Mateřská škola Dobětice, příspěvková organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 21,78 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové 
organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 21,78 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 21,78 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

1780/75R/21
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

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

1. podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
a) schválit zapojení statutárního města Ústí nad Labem do Paktu starostů a primátorů a 
pověřit primátora města PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal Pakt starostů a 
primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

C) ukládá
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení zapojení statutárního města 
Ústí nad Labem do iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a 
energetiky a k pověření PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal Pakt starostů a 
primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

Statutární město Ústí nad Labem
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T: 24. 5. 2021

1781/75R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce ulice Nová II. etapa

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 3 000,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 3 000,00 tis. 
Kč u akce „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 3 000,00 tis. 
Kč na akci„Revitalizace ulice Nová II. etapa“

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města

Statutární město Ústí nad Labem
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Smlouva o poskytnutí dotace
uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „správní řád“), a ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“)

Smluvní strany

Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 5017001555/5500
Zastoupené: ………….
Pověřená osoba: …………..
Kontaktní osoba: osoba, se kterou bude jednáno
E-mail: ………….
Telefon: ………….
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”)

a

…………………………. (název subjektu/fyzická osoba)
se sídlem/trvalé bydliště ……………
IČ/datum narození: ……………
Zastoupený: ……………
Pověřená osoba: ……………
Bankovní spojení: ……………
Číslo účtu: ……………
jako příjemce (dále jen ”příjemce”)

Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
(dále jen „smlouva“)

k realizaci akce/činnosti/projektu

„…………………………………………………..“

I.
Předmět smlouvy

1. Na základě usnesení ……….. města Ústí nad Labem ze dne ………. č. ……. poskytne poskytovatel příjemci
neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….. Kč, slovy: …………….korun českých, (dále jen „dotace“).

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši ………….. Kč (slovy: ………...…. korun  českých) do 15
pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce
uvedený v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb.

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.

5. Varianta A: U této akce/činnosti/projektu je uplatněna bloková výjimka a podpora se poskytuje dle Nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Smlouva o poskytnutí dotace v oblasti sportu 2021.pdf k usnesení č. 1770/75R/21
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Varianta B: Akce/činnost/projekt kumulativně naplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o
fungování EU. Podpora na základě této smlouvy je poskytována v režimu de minimis v souladu s nařízením Komise
ES č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de
minimis (Úřední věstník Evropské unie L 352/1, 24. 12. 2013).

Varianta C: Akce/činnost/projekt nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU.
Poskytnutá podpora je slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.

II.
Účel poskytnutí dotace

1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů na ………. spojených s akcí/činností/projektem:
„……………………………………………………………………….“

(dále jen „akce/činnost/projekt“)

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akce/činnost/projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost,
v souladu s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti
SPORTU v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen
Radou města Ústí nad Labem dne 19. 10. 2020 usnesením č. 1392/58R/20.

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.

4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne ……. pod evidenčním číslem…….

III.
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.
odst. 1. této smlouvy.

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním
roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání dotace musí být
s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2021. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s
podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět do roku
následujícího. Akce/činnost/projekt musí být realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být použita na
náklady uvedené v podané žádosti, příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené
z dotace“).

3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení
méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle ustanovení
10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši neoprávněně
použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých ustanovení této smlouvy.

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování
čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady
vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou
§ 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost (na dokladech musí být jednoznačně
uvedeno, že se vážou k dotaci).

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících
s akcí/činností/projektem dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či
zakázce tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na
akci/činnost/projekt dle čl. II. odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví,
budou postupovat analogicky. Tento článek se netýká fyzických osob nepodnikajících.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 10% z částky poskytnuté dotace.

6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č……“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č……. ve výši
……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto označení zejména na
originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech,
smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba), dohodách o PP či PČ.

7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 9 této smlouvy finanční vypořádání dotace na
formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2021“ (dále jen
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„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných
nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů
prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu.

8. Náklady předkládané do Vypořádání dotace musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen při podání
žádosti (sloupec: z toho celková výše požadované dotace), případně v žádosti o změnu údajů dotace. V případě
změny rozpočtu „požadované/schválené dotace“ je nutné požádat o změnu na formuláři „Žádost o změnu údajů
dotace v oblasti sportu 2021“ a to v návaznosti na podanou žádost o dotaci pro rok 2021 (je možné podat pouze
jednu žádost při změně rozpočtu akce/projektu/činnosti a to minimálně 30 dní před termínem vypořádání dotace
uvedeným v čl. III. odst. 9).

9. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace nejpozději do ………………

K formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2021“ se dle
Programu v čitelné podobě dokládá:
§ rekapitulace jednotlivých dokladů podle druhu nákladů (viz příloha č. 1 formuláře Vypořádání dotace)
§ úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve fotokopii
§ doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z bankovního účtu)
§ výpis z analytického účtu, kde je přidělena dotace v účetnictví organizace vedena samostatně (výjimku z tohoto

bodu mají pouze fyzické osoby nepodnikající), příp. kopie daňové evidence – nejedná se o výpis z bankovního
účtu

§ v případě, že je příjemcem fyzická osoba nepodnikající, musí příjemce dotace doložit seznam veškerých
nákladů na akci/ projekt/činnost vč. jejich kopií

§ propagační materiály a fotografie související s účelem poskytnuté dotace včetně propagace města na svých
webových stránkách, popřípadě v propagačních materiálech

§ dokumenty dle čl. IV. odst. 2. a 4 této smlouvy
§ další povinné přílohy dle Programu.

10. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením
finančního vypořádání dotace nejpozději do ………………

11. Varianta A: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na
jehož realizaci je dotace poskytnuta.

Varianta B: Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí až 100% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na
jehož realizaci je dotace poskytnuta. (týká se pouze dotační kategorie „Podpora sportovních aktivit handicapovaných
sportovců“ kdy příjemcem dotace je fyzická osoba nepodnikající a příjemce dotace je sám handicapovaný
sportovec, případně jeho/její statutární zástupce)

12. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta,
a který je uveden v záhlaví této smlouvy.

13. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu
uvedeném v článku III. odst. 6. této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím
tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení finančního
vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního vypořádání dotace
lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky
výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran.

14. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených
nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky.
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo události, které
mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu
statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

15. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a že bude
akci/činnost/projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem.
Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši poskytnuté dotace.

16. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce/činnosti/projektu archivovat následující
podkladové materiály:

a) tuto smlouvu
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace
c) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace
d) finanční vypořádání dotace.
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Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši poskytnutých prostředků na výdaj, který je
chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, je
možné vyměřit nižší odvod a to ve výši 2% z částky dokladu nárokované do vyúčtování. Odvod se neukládá
v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci (např. požár, záplavy apod.).

IV.
Publicita

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace akce/činnosti/projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat
statutární město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 4.

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo krátkou zprávu či odkaz na akci/projekt
v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb uvedeného
v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu jpg a png).

3. Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na
všech propagačních materiálech, vztahujících se k akci v rámci činnosti a činnosti samotné. Žadatel ručí za
správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových stránkách města Ústí nad
Labem www.usti-nad-labem.cz .

Do smlouvy bude vybrána dle schválené dotační kategorie jedna z uvedených možností:

4. Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem
Příjemce dotace má povinnost dodržet tyto tři uvedené podmínky:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města tak

bude umístěno mezi těmito partnery
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele

Příjemce dotace má dále povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených:
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u

příležitosti pořádání akce;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem akce) nebo

na tiskových konferencích;
- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání

akce.

4. Akce sportovního kalendáře
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených:
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem akce);
- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání

akce;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem.

4. Mimořádné sportovní výkony
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
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- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

4. Podpora sportovních aktivit handicapovaných sportovců
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jedno z níže uvedených
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k činnosti/akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené

reklamě);
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení sportovce/sportovců;
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o činnosti/akci uvést fakt, že činnost/akce byla

podpořena statutárním městem Ústí nad Labem.

4. Mimořádné žádosti o dotaci
Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň tři z níže uvedených:
- statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo města tak bude

umístěno mezi těmito partnery
- příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o akci uvést fakt, že akce byla podpořena

statutárním městem Ústí nad Labem
- oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;
- prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené reklamě);
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech (plakáty,

letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci;
- viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce;
- viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě provozování/konání celoroční činnosti;
- umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné prezentace

statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u

příležitosti pořádání akce;
- verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem akce) nebo

na tiskových konferencích;
- v případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně v průběhu konání

akce.

5. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města ani před
termínem konání akce avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována (např. v případě, že
propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů prezentace.

6. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2. a 4. tohoto článku takto:
- vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle odst. 2 tohoto článku
- vytištěný e-mail s oficiální pozvánkou na akci pro zástupce poskytovatele
- vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele
- vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích
- výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě např.

billboardů doložit fotografii)
- fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce/činnosti/projektu (propagační banner, videoprojekce

atp.)
- fotografie z místa konání akce/projektu
- fotografie dokládající umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na sportovním oblečení

sportovce/sportovců;
- výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt inzerována – příp. kopii této inzerce
- články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp.
- v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací.

7. Odvod za porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého
jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace.

8. V případě, že dotace bude poskytnuta na akci/činnost/projekt, která se již uskutečnila, není povinností příjemce tento
závazek o publicitě dle čl. IV splnit.

9. Příjemce dotace je však povinen doložit fotodokumentaci vztahující se k akci/činnosti/projektu dle čl. II. odst. 1. vždy
i v případě, že dotace byla poskytnuta až po skončení akce/činnosti/projektu.
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Odvod za toto porušení rozpočtové kázně bude stanoven ve výši 1% z částky poskytnuté dotace.

10. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací
brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb před
konáním akce/činnosti/projektu. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce povinen
neprodleně vrátit zpět na OŠKS.
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.

V.
Kontrola

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a
zákonem č. 250/2000 Sb., kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku. Zejména předložit
kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik
uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní evidence (toto se netýká
fyzických osob nepodnikajících) a využití prostředků v souladu s účelem použití.

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.

4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce.

5. Odvod za porušení rozpočtové kázně při porušení ustanovení čl. V. odst. 2. a 3. bude stanoven odvod ve výši
poskytnuté dotace.

VI.
Důsledky porušení povinností příjemce

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm
postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1
písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako
dotace z rozpočtu územního samosprávného celku.

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla porušena
povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za neoprávněné použití
peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje:
a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním

předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet
příjemce,

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se
považuje za den porušení rozpočtové kázně,

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity.

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude považováno
za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka odpovídající
neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude považováno za
méně závažné, jsou následující:
a) V případě, že v předloženém vypořádání dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny administrativní

chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo z poskytnuté dotace,
v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše neoprávněně použitých nebo
zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro potřeby této smlouvy považují chyby
v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace
v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány
chybějící náležitosti účetních dokladů §11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších
předpisů.

b) V případě porušení čl. III. odst. 9. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč. povinných
příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně:

a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní,
b. 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později,
c. 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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c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní
doklad + doklad prokazující jeho úhradu).

d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně sledování
čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše 10% z celkové
částky poskytnuté dotace.

e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 4. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým
vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace akce/činnosti/projektu
a v místě konání akce, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen odvod ve výši 1% z poskytnuté
částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů prezentace, maximálně však do výše 5%
z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit přílohami, které jsou uvedeny ve formuláři
„finanční vypořádání“ příslušné kategorie vyhlášeného dotačního programu.

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 3. písm.
a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich podstata
umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta počíná běžet dnem
následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém
úspěšně provedl opatření k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části a to do 15
pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy.

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení rozpočtové
kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních dnů od
písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je uveden v záhlaví této smlouvy pod
variabilním symbolem 12320.
O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši z neoprávněně použitých
prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k
porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet poskytovatele.

6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou
pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále v zákonné výši
z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních prostředků na účet
příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné porušení
podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení o uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále v zákonné výši z
neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na
účet poskytovatele.

8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet
poskytovatele.

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.

10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše poskytnuté dotace,
s účelem použití dle čl. II. odst. 1. této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory města
v této i v dalších oblastech.

VII.
Výpověď a zrušení smlouvy

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu na
zrušení smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta činí 14
dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu uvedenou
v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání.
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3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků zastaveno.

4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele:
a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení podmínek

čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu,
b) nedodržení lhůty pro použití dotace stanoveného v této smlouvě,
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy,
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy,
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu

příjemce do likvidace.

5. Pro případ, kdy příjemce nebude akci/činnost/projekt realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran
oprávněna smlouvu vypovědět.

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli,
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu,
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené.

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení
sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana se
zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. Dnem doručením
tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Varianta A: Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu akce/činnosti/projektu a
výše poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech – platí pro právnické
osoby a osoby fyzické podnikající.
Varianta B: Příjemce souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, roku narození, názvu obce, kde má příjemce trvalý
pobyt, výše, účel a podmínky poskytnuté dotace - platí pro fyzické osoby nepodnikající.

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro účely dotačního
řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení,
rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k projednávání Radou města Ústí
nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele dotace, a
to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a
dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje
příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních údajů je přílohou žádosti o dotaci.)

3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán
územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný
údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy.

5. Příjemce dotace prohlašuje, že:
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech,
předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech),

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu,
a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu
k ochraně před zneužitím a zveřejněním.

IX.
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Závěrečná ustanovení

1. Varianta A: Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Varianta B: 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.

2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v Programu,
se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě.

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel
projektu a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků,
které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní změny
smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu apod.) mohou
být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany.

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.,
a zákona o finanční kontrole.

5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel.

6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název / jméno
a příjmení, adresu (sídlo / trvalé bydliště), IČ / datum narození a číslo bankovního účtu.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci jejich
obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci akce/činnosti/projektu
dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. V. a
v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. IX. a Závěrečná
ustanovení uvedená v čl. XI.

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným
rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím zřizovaných
městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční řízení. Vůči
žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro
nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí
(EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU),
jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem.

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace 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 o poskytnutí dotace 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.

Za poskytovatele: Za příjemce:

V Ústí nad Labem, dne ………………………… V Ústí nad Labem, dne …………………

………...................................................….......... …………..….......................................................
Statutární město Ústí nad Labem                                                                              příjemce

jméno a příjmení jméno a příjmení
osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                                     osoby oprávněné jednat za příjemce
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Smlouva o poskytnutí dotace 

uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), a ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“) 
 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
zastoupené:  
jednající: 
kontaktní osoba:  
e-mail:  
telefon:  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:             5017001555/5500 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

xxx 

se sídlem: 
IČ:  
zastoupený:  
jednající: 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:             
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u ..., oddíl ..., vložka ... 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

(dále jen „smlouva“) 
 

k realizaci akce/činnosti/projektu 
 
 

„xxx“ 

 
I. 

Předmět smlouvy 

 
1. Na základě usnesení Rady města / Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ... č. ... poskytne poskytovatel 

příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši xxx,- Kč, slovy: ... korun českých (dále jen „dotace“). 

  
2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci jednorázově ve výši xxx,- Kč (slovy: ... korun českých) do 15 pracovních 

dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený 
v záhlaví této smlouvy. 
 

3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, (dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 

 
 
 

Vzor_smlouvy_kultura_2021_konečná_verze.pdf k usnesení č. 1771/75R/21
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II. 
Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů spojených s akcí/činností/projektem: 

 
„xxx“                  

(dále jen „akce/činnost/projekt“). 
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude projekt realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti kultury 
v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“, (dále jen „Program“), který byl schválen Radou 
města Ústí nad Labem dne 19. 10. 2020 usnesením č. 1393/58R/20.  

 
3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto „Programu“ jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.  

 
4. Dotace je poskytnuta na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne xxx pod evidenčním číslem xxx. 

 
III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 

1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému 
v čl. II. odst. 1. této smlouvy. 
 

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v roce, kdy 
byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve vyúčtování musí být s uskutečnitelným daňovým 
plněním za období za rok 2021. Vyúčtování musí být v souladu s  podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného 
„Programu“. Prostředky dotace nelze převádět do roku následujícího. Akce/projekt/činnost musí být 
realizována v roce poskytnutí dotace. Dotace musí být využita pouze na náklady uvedené v podané žádosti 
příp. v podané žádosti o změnu údajů (sloupec „z toho náklady hrazené z požadované dotace“). 

 
3. Podmínky, které je příjemce povinen dodržet a jejichž nesplnění je podle této smlouvy považováno za porušení 

méně závažných povinností ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., a bude podle 
ustanovení  § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. za takovéto porušení uložen odvod nižší, než odpovídá výši 
neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, a to ve výši uvedených procent dle jednotlivých 
ustanovení této smlouvy. 
 

4. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví), a zajistit řádné a oddělené 
sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je 
povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve 
smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1. písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady 
byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím 
jejich trvanlivost. 
 

5. Příjemce se zavazuje, že povede evidenci o příjmech a výdajích, výnosech a nákladech souvisejících 
s projektem dle čl. II odst. 1 na zvláštních analytických účtech nebo na samostatném středisku či zakázce tak, 
aby bylo průkazné, zda konkrétní příjem a výdej nebo výnos a náklad je či není vykazován na projekt dle čl. II. 
odst. 1. Příjemci, kteří vedou pouze daňovou evidenci či tzv. „jednoduché“ účetnictví, budou postupovat 
analogicky. Tento článek se netýká fyzických osob nepodnikajících. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 10% 
z částky poskytnuté dotace. 

 
6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití 

dotace uvedením, že je částka „úplně čerpána z dotace SMÚ č. SMLxxxxxxx“ či „částečně čerpána 
z dotace SMÚ č. SMLxxxxxxx ve výši xxx,- Kč“, příp. jiným způsobem označit, že je náklad čerpán 
z dotace a číslo smlouvy. Příjemce uvede toto označení na originálech výdajových pokladních dokladů a dále 

pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách (pokud na jejich základě probíhá 
fakturace či platba), originálech evidence docházky a mzdových listech.  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle odst. 8 tohoto článku finanční vypořádání dotace na 

formuláři vyúčtování dotace oblasti kultury a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících vznik uznatelných nákladů (viz Program). Příjemce doloží finanční vypořádání dotace kopiemi 
všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání dotace (faktur, smluv, paragonů apod.).  
A dalšími přílohami uvedenými v „Programu“. 
  

8. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 
finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do xxx.  
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9. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na jehož 

realizaci je dotace poskytnuta. 
 

10. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace 
poskytnuta, a který je uveden v záhlaví této smlouvy.  

 
11. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné vyúčtování v termínu uvedeném 

v článku III. odst. 8. této smlouvy, může v  časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím tohoto 
termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Této 
žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. 

 
12. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání 

zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho 
pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 5 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti 
nebo události, které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí 
s jiným subjektem, změnu statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace 
poskytuje. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 1% 
z částky poskytnuté dotace. 

 
13. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele,  

a že bude projekt realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a „Programem“. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 
poskytnuté dotace. 

 
14. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace akce archivovat následující podkladové materiály: 
 

a) tuto smlouvu, 
b) originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, 
c) evidenci účetnictví, kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání dotace, 
d) vyúčtování dotace. 

 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, bude za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 
poskytnutých prostředků na výdaj, který je chybějícím dokladem prokazován v případě, že neexistuje ani kopie 
dokladu. V případě, že existují kopie dokladu, bude možné vyměřit nižší odvod ve výši 2% z částky dokladu 
nárokované do vyúčtování. Odvod se neukládá v případě, že absenci dokladů způsobil zásah vyšší moci 
(např. požár, záplavy apod.).  

 
IV.  

Publicita 
 

1. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace projektu prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární 
město Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v tomto článku odst. 3.  
 

2. Příjemce se zavazuje zaslat propagační materiál (leták, plakát) nebo odkaz na akci nebo krátkou zprávu  
o akci v elektronické podobě na pověřeného pracovníka Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 
uvedeného v záhlaví této smlouvy jako kontaktní osoba (leták ve formátu .jpg a png). 
V případě, že bude poskytnuta dotace na akci/činnost/projekt, která se již uskutečnila, není povinností příjemce 
tento závazek splnit. 
 

3.  Do 20 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových 

stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na propagačních materiálech, jako jsou 

především plakáty, letáky a bannery; 

 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti.  

(V rámci celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost 

provozována). 

20 tis. – 50 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, atd.); 
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 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti. (V rámci 

celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost provozována). 

50 tis. Kč – 100 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet níže uvedené: (pokud je tato uvedená publicita v rámci 

činnosti/akce realizována) 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách; 

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené 

reklamě); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně vstupenek na akci/projekt; 

 Viditelné umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání akce/činnosti. (V rámci 

celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost provozována); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích; 

 

 Oficiální pozvání zástupců poskytovatele; 

 Příjemce je povinen v případě informování prostřednictvím sdělovacích prostředků  

o akci/projektu/činnosti uvést fakt, že akce/činnost/projekt byl podpořen městem Ústí nad Labem. 

Nad 100 tis. Kč – Příjemce je povinen dodržet níže uvedené: (pokud je tato uvedená publicita v rámci 

činnosti/akce realizována) 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem včetně aktivního odkazu na webových stránkách;  

 Prezentace na sociálních sítích (v události k akci, v samostatném příspěvku na stránce, v placené 

reklamě); 

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem na všech vyráběných propagačních materiálech 

(plakáty, letáky, bannery, billboardy, atd.) včetně programu, pozvánek a vstupenek na akci/projekt; 

 Viditelné a prominentní umístění loga statutárního města Ústí nad Labem v místě konání 

akce/činnosti. (V rámci celoroční činnosti souborů umístění loga v prostoru, kde je celoroční činnost 

provozována);  

 Umístění loga statutárního města Ústí nad Labem ve všech inzercích/médiích včetně písemné 

prezentace statutárního města Ústí nad Labem s uvedením, že „akce/projekt/činnost/účast na „název“ 

v rámci reprezentace byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem“; 

 Verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v médiích a na tiskových konferencích 

pořádaných u příležitosti pořádání akce; 

 Verbální prezentace statutárního města Ústí nad Labem v průběhu konání akce (např. moderátorem 

akce) nebo na tiskových konferencích; 

 V případě videoprojekce prezentace statutárního města Ústí nad Labem na obrazovce či plátně 

v průběhu konání akce; 

 Statutární město Ústí nad Labem bude prezentováno jako generální nebo hlavní partner a logo 

města tak bude umístěno mezi těmito partnery;  

 Oficiální pozvání zástupců poskytovatele, volný vstup do VIP prostor pro zástupce poskytovatele; 

 Příjemce je povinen v případě informování prostřednictvím sdělovacích prostředků  

o akci/projektu/činnosti uvést fakt, že akce/činnost/projekt byl podpořen městem Ústí nad Labem. 

 

4. V případě, že příjemce prokazatelně doloží, že tištěné propagační materiály již nemohl opatřit logem města 
ani před termínem konání akce, avšak až po podpisu smlouvy, nebude tato podmínka požadována (např. 
v případě, že propagační materiály jsou již v tisku). Toto ustanovení se však netýká dalších způsobů 
prezentace. 

 
 

5. Příjemce doloží skutečnosti dle odst. 2. a 3. tohoto článku takto: 

 vytištěný e-mail o zaslání propagačních materiálů dle odst. 2 

 vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele 

 vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích 

 výtisk propagačních materiálů (leták, plakát, brožura, katalog, vstupenka, propozice atp., v případě 
např. billboardů doložit fotografii) 

 fotografie prezentace poskytovatele v místě konání akce/činnosti/projektu (propagační banner, 
videoprojekce atp.) 

 jeden kus od každého vydaného média, pokud bylo vydání účelem uvedeným ve smlouvě (publikace, 
CD, DVD atp.) 

 výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt inzerována – příp. kopii této inzerce 

 články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp. 

 v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací 
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6. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené v tomto článku, bude za porušení rozpočtové kázně odvod 
stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů 
prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. 

 
 

V. 
Kontrola 

 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem  
o obcích, a zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, 
za kterých byla dotace poskytnuta. 
 

2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku. Zejména 
předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů 
prokazujících vznik uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní 
evidence (toto se netýká fyzických osob nepodnikajících) a využití prostředků v souladu s účelem použití. 
 

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této 
smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.  

 
4. Za pravdivost i správnost vyúčtování dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

5. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené v odst. 2. a 3. tohoto článku, bude za porušení rozpočtové kázně 
stanoven odvod ve výši poskytnuté dotace. 

 
VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 
 

1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel 
při něm postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení 
§ 22 odst. 1. písm. a) tohoto zákona rozumí, každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 
poskytnutých jako dotace z rozpočtu územního samosprávného celku. 

 

2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla 
porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou. Dále se za neoprávněné použití 
peněžních prostředků podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy považuje: 

 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené 
právním předpisem nebo touto smlouvou nebo programem, ke kterému došlo po připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce, 
 

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet 
příjemce se považuje za den porušení rozpočtové kázně,  
 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto prostředky použity. 
 

3. Výjimku z ustanovení v čl. VI. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude 
považováno za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka 
odpovídající neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení 
bude považováno za méně závažné, jsou následující: 

 
a) V případě, že v předloženém vyúčtování dotace dle čl. III odst. 7 této smlouvy budou zjištěny 

administrativní chyby, může být nařízen odvod do výše 5% z celkové částky poskytnuté dotace nebo 
z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše 
neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků). Za administrativní nedostatky se pro 
potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, formální nedostatky předkládaných dokladů, 
kterými příjemce dokazuje použití dotace v souladu se smluvně stanoveným účelem. Za formální 
nedostatky předkládaných dokladů jsou považovány chybějící náležitosti účetních dokladů § 11 odst.  
1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
b) V případě porušení čl. III. odst. 8. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč. povinných 

příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně: 
a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní, 
b. 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později, 
c. 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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c) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy, tzn. absence záznamu o čerpání dotace na jednotlivých 
účetních dokladech, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 5% z částky uplatňované 
dokladem do finančního vypořádání dotace za každý jednotlivý účetní případ (tzn. účetní případ = účetní 
doklad + doklad prokazující jeho úhradu). 

 
d) v případě porušení čl. III. odst. 5. této smlouvy, tzn., v případě nedodržení povinnosti vést odděleně 

sledování čerpání dotace v účetnictví příjemce dotace (analytická evidence), bude nařízen odvod do výše 
10% z celkové částky poskytnuté dotace. 

 
e) v případě porušení čl. IV. odst. 2. a 3. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým 

vhodným způsobem prezentoval statutární město Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo 
statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech či jiných formách propagace 
akce/činnosti/projektu a v místě konání akce, která souvisí s účelem poskytnuté dotace, bude nařízen 
odvod ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů 
prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit 
přílohami, které jsou uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání dotace“ příslušné kategorie vyhlášeného 
dotačního programu. 

  
4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. VI. odst. 

3. písm. a) c) d) e) této smlouvy, jejichž porušení je dle této smlouvy považováno za méně závažné a jejich 
podstata umožňuje nápravu, vyzve poskytovatel příjemce k provedení nápravy, a to ve lhůtě 30 dní. Lhůta 
počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení nápravy.   
 
V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj v rozsahu, v jakém 
úspěšně provedl nápravu, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.  
 
V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě nápravu neučiní, je toto porušení považováno za závažné porušení 
rozpočtové kázně a poskytovatel písemně vyzve příjemce k vrácení poskytnuté dotace nebo její části, a to do 
15 pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet poskytovatele, který je uveden v záhlaví smlouvy. 
 

5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení 
rozpočtové kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 
pracovních dnů od písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je uveden 
v záhlaví této smlouvy pod variabilním symbolem 012301.  

O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o převodu finančních 
prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále v zákonné výši denně z neoprávněně 
použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne následujícího po 
dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na účet 
poskytovatele. 

 
6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. VIII odst. 6 a 7, které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, 

nejsou pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále 
v zákonné výši denně z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání 
peněžních prostředků na účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.  
 

7. Pokud příjemce nevyužije možnosti vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, bude na zjištěné 
porušení podmínek pohlíženo jako na porušení rozpočtové kázně. S příjemcem dotace bude zahájeno řízení 
o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Příjemci bude v tomto případě vyměřeno také penále 
v zákonné výši denně z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, kdy došlo k tomuto porušení. Penále 
se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených 
peněžních prostředků na účet poskytovatele. 

 
8. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet 

poskytovatele. 
 

9. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet 
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 
 

10. Uvedení nepravdivých údajů v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celé poskytnuté dotace 
s účelem použití dle čl. II odst. 1 této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory 
města v této i v dalších oblastech. 

 
VI. 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu 
na zrušení smlouvy. 
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2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta 
činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího 
odeslání.  

 
3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků zastaveno. 
 
4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení 
podmínek čerpání a vyúčtování dotace, které jsou uvedeny ve vyhlášeném dotačním programu; 

b) nedodržení lhůty pro použití dotace stanoveného v této smlouvě; 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. V. této smlouvy; 
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. VIII. odst. 6 a 7. této smlouvy; 
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce nebo bude rozhodnuto  

o vstupu příjemce do likvidace. 
 

5. Pro případ, kdy příjemce nebude již akci realizovat, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna smlouvu 
vypovědět. 
 

6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci, a to v plné výši poskytovateli 
nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, 
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené. 

7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se 
řešení sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle 
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní 

strana se zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. 
Dnem doručením tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká.  
 

9. Návrh na zrušení smlouvy lze podat jen z důvodů vymezených v ustanovení § 167 odst. 1 zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
 

VII. 
Ostatní ujednání 

 
1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy sídla, názvu akce/činnosti/projektu a výše 

poskytnuté dotace, případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech. 

 

Příjemce souhlasí se zveřejněním jména, příjmení, roku narození, názvu obce, kde má příjemce trvalý pobyt, 
názvu akce/činnosti/projektu a výše, účelu a podmínek poskytnuté dotace – platí pro fyzické osoby 
nepodnikající. 

 
2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  

č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro 
účely uzavření této smlouvy. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů  
v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům 
souvisejícím s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech 
určených k projednávání Radou SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí 
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů 
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat.  

 
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán 

územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.   
 

4. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy. 

 
5. Příjemce prohlašuje, že: 

 

a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
dokladech, vyúčtování, či jiných písemnostech), 
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b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního 
vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu 
směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

1.  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. 

 
2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených  

v „Programu“ se použijí ustanovení obsažená ve smlouvě. 
 
3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

(účel projektu, výše poskytnuté dotace) a změnu termínu finančního vypořádání lze provádět pouze formou 
písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na 
základě dohody obou smluvních stran. Ostatní změny smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna 
sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu apod.) mohou být měněny jednostranným písemným 
oznámením smluvní strany. 

 
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona  
č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

  
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží 

poskytovatel. 
 
6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název 

(jméno), adresu (sídlo, bydliště), IČ, datum narození a číslo bankovního účtu. 
 
7. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči 

veřejným rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím 
zřizovaných městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních třech letech nebylo zahájeno 
insolvenční řízení. Vůči žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční 
návrh nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku 
dle zákona č. 182/2006  Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí (EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené 
podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní  
a neslučitelná vnitřním trhem. 

 
8. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace, příp. žádost o změnu údajů a příslušný 

„Program“ mají k dispozici a že je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla 

„Programu“ bude při realizaci projektu dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to především 
Podmínky čerpání a vyúčtování dotace v části IX. 

 
9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace, 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 o poskytnutí dotace 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. 
 

 
Za poskytovatele:           Za příjemce: 
 
V Ústí nad Labem, dne ……………………….                    V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
    ………………................................................                           ………….…….............................................                                                
           Statutární město Ústí nad Labem                                        příjemce                                                                                                                 



Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

v Kč

Základní škola Školní náměstí, p.o. Pořízení DDHM _01_9873 70 905,22 70 905,22 0,00

Základní škola Školní náměstí, p.o. Podpora ped. pracovníků ve vyloučených lokalitách _01_9483 724 000,00 681 569,00 42 431,00 42 431,00

ZŠ a ZUŠ Husova, p.o. Podpora ped. pracovníků ve vyloučených lokalitách _01_9483 1 206 000,00 1 042 669,50 163 330,50 163 330,50

Fakultní základní škola, p.o. Pokrytí nákladů souvisejících s rekonstrukcí MŠ U plavecké haly _01_9919 28 511,00 28 511,00 0,00

Základní škola Hlavní, p.o. Podpora ped. pracovníků ve vyloučených lokalitách _01_9483 1 206 000,00 1 206 000,00 0,00

Mateřská škola U plavecké haly, p.o. Pokrytí nákladů souvisejících s rekonstrukcí MŠ U plavecké haly _01_9919 45 696,00 45 696,00 0,00

Mateřská škola Centrum, p.o. Pořízení DDHM _01_9902 21 836,00 0,00 21 836,00 0,00

Mateřská škola Zvoneček, p.o. Pokrytí nákladů souvisejících s rekonstrukcí MŠ U plavecké haly _01_9919 27 850,76 27 850,76 0,00

Mateřská škola Pastelka Pokrytí nákladů souvisejících s rekonstrukcí MŠ U plavecké haly _01_9919 27 181,30 27 181,30 0,00

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. Pokrytí nájmů prostor pronajatých od Spolchemie _01_9917 300 000,00 300 000,00 0,00

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. Kácení stromů  areálu Letního kina a Domu kultury _01_9482 161 414,00 0,00 161 414,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. Provedení havarijní opravy čerpadla na stanici TČ2 _01_9909 240 000,00 0,00 240 000,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. Pokrytí nákladů spojených s realizací kompletní opravy střechy na stáji zeber _01_9918 0,00 299 030,93 299 030,93 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Havarijní opravy otopného systému na Zimním stadionu _01_9516 116 351,00 0,00 116 351,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Oprava havarijního stavu rampy zadního únikového východu na Zimním stadionu _01_9520 352 966,00 0,00 352 966,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Dodávka a montáž podružných měřičů tepla na Zimním stadionu _01_9521 234 784,00 0,00 225 972,19 8 811,81 8 811,81

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Výměna podlahové krytiny kolem ledové plochy na Zimním stadionu _01_9498 361 043,00 0,00 319 241,07 41 801,93 41 801,93

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Provedení oprav v trafostanici vysokého napětí  - Zimní stadion _01_9523 160 000,00 0,00 129 916,09 30 083,91 30 083,91

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Pokrytí vícenákladů spojených se zprovozněním letního koupaliště Klíše _01_9915 639 689,60 639 689,60 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Oprava vodovodní přípojky k tenisovému areálu _01_9916 190 000,00 0,00 190 000,00 190 000,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Programování paměti parkovacích automatů -PARKOVNÉ _01_9912 78 000,00 77 984,50 15,50 15,50

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Vybavení bufetu LK Klíše gastro zařízením _01_9921 289 900,00 289 900,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Oprava  2 ks čerpadel Badu Block LK Klíše _01_9922 98 000,00 98 000,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Pořízení 11 ks osazení dveří LK Klíše _01_9923 39 000,00 39 000,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Oprava rozvodů plynného chlóru v LK Klíše _01_9924 36 800,00 36 800,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Provedení opravy opěrných venkovních zdí v LK Klíše _01_9925 36 700,00 36 700,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Zpracování provozního a návštěvního řádu letního koupaliště _01_9926 21 400,00 21 400,00 0,00

Celkem - finanční prostředky, které budou vráceny do rozpočtu zřizovatele 476 474,65

Příloha č. 1 usnesení

Přehled účelově poskytnutých příspěvků na provoz vypořádaných k 31. 12. 2020, včetně přehledu nedočerpaných příspěvků, které budou vráceny do rozpočtu zřizovatele

Příspěvková organizace Popis akce ÚZ

Čerpáno 

k 31.12.2020

Zůstatek

k 31.12.2020

Převod

z roku 2019

do roku 2020

Poskytnuto

v roce 2020

Vratka

na b.ú. 

zřizovatele

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020_příloha č. 1 usnesení.pdf k usnesení č. 1775/75R/21



Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Přehled nedočerpaných účelových příspěvků na provoz poskytnutých v roce 2020 p.o., které budou ponechány v rozpočtu p.o. pro čerpání v roce 2021

v Kč

Příspěvková organizace Popis akce UZ
Převod

 z roku 2019

Poskytnuto

v roce 2020

Čerpáno

k 

31.12.2020

Převod do roku

2021

(zůstatek k 

31.12.2020)

Městské služby Ústí nad Labem, p.o.

Pokrytí nákladů v Městských lázní

1. etapa oprav interiéru bazénového provozu v Městských lázních _01_9903 2 960 322,00 680 000,00 195 142,00 3 445 180,00
Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Pořízení inventáře do nového areálu letního koupaliště na Klíši _01_9910 700 000,00 0,00 418 335,77 281 664,23

3 726 844,23Celkem - finanční prostředky nedočerpané k 31.12.2020

Příloha č. 2 usnesení

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2020_příloha č. 2 usnesení.pdf k usnesení č. 1775/75R/21



Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

v Kč

Základní škola Palachova, p.o. Projektová dokumentace  IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001106 300 000,00 295 240,00 4 760,00 4 760,00

Základní škola Palachova, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001106 137 940,00 137 940,00 0,00

Základní škola a Mateřská škola Nová, p.o. Projektová dokumentace  IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001107 300 000,00 289 190,00 10 810,00 10 810,00

Základní škola a Mateřská škola Nová, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001107 143 990,00 143 990,00 0,00

Základní škola Neštěmická, p.o. Projektová dokumentace  IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001108 300 000,00 287 980,00 12 020,00 12 020,00

Základní škola Neštěmická, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001108 139 150,00 139 150,00 0,00

Základní škola Pod Vodojemem, p.o. Projektová dokumentace  IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001109 300 000,00 287 980,00 12 020,00 12 020,00

Základní škola Pod Vodojemem, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001109 137 940,00 137 940,00 0,00

Základní škola a Mateřská škola Jitřní, p.o. Projektová dokumentace  IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001110 300 000,00 281 930,00 18 070,00 18 070,00

Základní škola a Mateřská škola Jitřní, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001110 133 100,00 133 100,00 0,00

Základní škola Rabasova, p.o. Studie proveditelnosti - IROP 92 - uhelné regiony IZ1/001114 145 200,00 145 200,00 0,00

Mateřská škola Střekov, p.o. Pořízení atypických policových skříní IZ1/001089 238 270,00 238 270,00 0,00

Mateřská škola Vyhlídka, p.o. Pořízení SchoolBoardu 65 IZ1/001113 90 000,00 90 000,00 0,00

Domov pro seniory Chlumec, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001100 142 850,00 0,00 142 850,00 142 850,00

Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001101 142 850,00 51 425,00 91 425,00 91 425,00

Domov pro seniory Dobětice, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001102 142 850,00 142 850,00 0,00

Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001103 142 850,00 0,00 142 850,00 142 850,00

Domov pro seniory Orlická, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001104 142 850,00 0,00 142 850,00 142 850,00

Domov pro seniory Bukov, p.o. Projektová dokumentace - Cíl 4, podpora mobility IZ1/001105 142 850,00 26 439,00 116 411,00 116 411,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. IP_ZOO - PD expozice ptáků jihovýchodní Asie IZ1/001118 347 230,00 347 230,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. IP_ZOO - PD expozice vodních ptáků IZ1/001119 338 800,00 338 800,00 0,00

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p.o. IP - pořízení diskového žacího stroje IZ1/001132 118 284,59 105 544,59 12 740,00 12 740,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Rekonstrukce hřbitovní kaple Krásné Březno IZ1/000968 1 779 399,89 877 964,72 2 606 819,90 50 544,71 50 544,71

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Projektová dokumentace - pohřebiště Krásné Březno IZ1/001037 44 770,00 44 770,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Pořízení zásobníků na TUV do PH IZ1/001094 210 000,00 210 000,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Pořízení plošiny pro imobilní návštěvníky do PH IZ1/001095 363 000,00 297 055,00 65 945,00 65 945,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. Modernizace EPS v Mariánských garážích IZ1/001096 760 000,00 760 000,00 0,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o. MSUL - IP - vybudování přepadu LK Klíše IZ1/001168 68 200,00 68 200,00 0,00

Celkem - finanční prostředky, které budou vráceny do rozpočtu zřizovatele 823 295,71

Čerpáno 

k 31.12.2020

Vratka

na b.ú. 

zřizovatele

Zůstatek

k 31.12.2020

Příloha č. 3 usnesení

Přehled investičních příspěvků  vypořádaných k 31. 12. 2020, včetně přehledu nedočerpaných příspěvků, které budou vráceny do rozpočtu zřizovatele

Příspěvková organizace Popis akce IZ

Převod do

 roku 2020

Poskytnuto

v roce 2020
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Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Přehled nedočerpaných investičních příspěvků poskytnutých v roce 2020 do fondu investic p.o., které budou ponechány ve fondu investic p.o. pro rok 2021

v Kč

Příspěvková organizace Popis akce IZ
Převod

 z roku 2019

Poskytnuto

v roce 2020

Čerpáno

k 31.12.2020

Převod do roku

2021

(zůstatek k 

31.12.2020)

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. Realizace výběhu pro nosorožce IZ1/001051 665500,00 0,00 626 296,00 39 204,00

Městské služby Ústí nad Labem, p.o.
Pořízení inventáře v souvislosti s výstavbou zcela nového 

areálu LK na Klíši IZ1/001112 1 100 000,00 -740 000,00 49 864,95 310 135,05

349 339,05Celkem - finanční prostředky nedočerpané k 31.12.2020

Příloha č. 4 usnesení
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, IROP 
č.p.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100 

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany                                             
 
Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 

400 01 Ústí nad Labem 
IČO:   00081531 
DIČ:   CZ00081531 
zastoupeno:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic (dále jen „OMOSRI“) a Lenka Klevarová, 
vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI 

bankovní spojení: 78-4632170217/0100 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Studio Jelínek, s.r.o. 
se sídlem  Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupena:  Ing. Janem Jelínkem, jednatelem 
IČO:   03184986 
DIČ:   CZ03184986 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú. 2111513633/2700 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřely tento 
 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 1023966 uzavřené dne 23. 6. 2020 

na zakázku s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“ 
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.6.2020 smlouvu o dílo č. 1023966, jejíž ž předmětem bylo 

plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly“, 
přičemž tato smlouva byla následně změněna a doplněna Dodatkem č. 1 ze dne 
14.12.2020  (dále jen „Smlouva“). 
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II. 

Předmět 
 
1. Předmětem Dodatku č. 2 je 

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě 
Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná a 

b) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba 
vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předvídat a které nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla smlouva o dílo uzavřena a 

c) sjednání změn závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ, spočívajících v 
záměně položek soupisu stavebních prací, kde nové položky soupisu stavebních 
prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným 
položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních 
prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a materiál nebo práce 
podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 
položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.  

 
2 Dodatkem č. 2 se mění rozsah díla vymezený Smlouvou a jejími přílohami tak, jak je 

specifikováno ve Změně č. 2, která tvoří přílohu Dodatku č. 2. 
 
3. Smlouva se dále mění tak, že Část V. (Cena a platební podmínky) odst. 1 nově zní: 

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné a úplné zhotovení díla cenu 
stanovenou ve výši 12 759 728,78Kč (slovy:  
dvanáctmilionůsedmsetpadesátdevěttisícsedmsetdvacetosm korun českých 78 
haléřů)  bez daně z přidané hodnoty. Cena díla včetně daně z přidané hodnoty ve 
výši sazby 21% platné ke dni uzavření Dodatku č. 2 činí 15 439 271,82 Kč (slovy: 
patnáctmilionůčtyřistatřicetdevěttisícdvěstěsedmdesátjednakoruna česká 82 
haléře ).“ 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Není-li v tomto Dodatku č. 2 stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy  zůstávají 

beze změny v platnosti a účinnosti. 
 
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel 

a jedno vyhotovení Zhotovitel. 
 
3. Dodatek č. 2 nabývá platnost 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. 



 
4. Přílohu a nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří Změna č. 2 včetně oceněných soupisů 

prací Z1a, Z1b, Z2, Z3a, Z3b, Z4, Z5. 
 
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek č. 2 před jeho 

podpisem přečetly, a že je uzavřen 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 němu připojují svoje podpisy. 

 

 
 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 
 
 

V Ústí nad Labem dne ______________ V Ústí nad Labem, dne ______________ 
 
 
 
 
 

          PhDr. Ing. Petr Nedvědický    Ing. Jan Jelínek 
primátor           jednatel 

Statutárního města Ústí nad Labem           Studio Jelínek, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 Jméno a příjmení funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Lenka 

Klevarová 

Vedoucí 

oddělení 

OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Alena 

Nováková 

Vedoucí 

odboru 

Právní odbor   

Právně 

posoudil 

JUDr. 

Miloslav Kišš 

 Právní odbor   

Projednáno  

 

RM     

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

P20V00000038 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986
Studio Jelínek s.r.o. DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20200427_ZL2

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

892 060,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 892 060,01 187 332,60

0,0015,00% 0,00

1 079 392,61CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20200427_ZL2

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

Z3a

Z2

Z1a

Z1b

ODP_01b

VCP_01a

VCP_01b

ODP_02

VCP_02

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3b
Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec 

SoD
VCP_03b vícepráce

Z4
Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu 

objektu
ODP_4 méněpráce

86 029,51

86 029,51

249 556,70

36 591,62

VCP_03a

Popis

Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

Revize dodávek a montáží - chyba PD

Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

méněpráce

vícepráce

vícepráce

méněpráce

vícepráce

VCP_4 vícepráce

Z5
Doplnění dodávek a montáží dle požadavku 

investora
ODP_05 méněpráce

VCP_05 vícepráce

892 060,01

206 245,21

71 098,77

71 098,77

vícepráce

-36 735,16

Cena bez DPH [CZK]

169 510,05

19 712,76

83 467,64

19 712,76

-53 226,63

30 241,01

16. 3. 2021

 

 

Cena s DPH [CZK]

-44 449,54

23 852,44

205 107,16

23 852,44

100 995,84

-64 404,22

9 539,647 884,00

9 539,647 884,00

709 258,20586 163,80

-53 245,81-44 004,80

762 504,01630 168,60

9 014,047 449,62

-16 228,52-13 412,00

25 242,5620 861,62

1 079 392,61
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 712,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 712,76 21,00% 4 139,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 852,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD

VCP_01a - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.

Strana 3 z 40



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 712,76

HSV - Práce a dodávky HSV 4 253,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 253,52

PSV - Práce a dodávky PSV 15 459,24

    766 - Konstrukce truhlářské 14 756,82

    783 - Dokončovací práce - nátěry 702,42

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD

VCP_01a - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 712,76

D HSV Práce a dodávky HSV 4 253,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 253,52

40 K 642942611

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 

lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na 

montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 2,000 335,30 670,60

47 M 553313840 zárubeň ocelová pro porobeton 150 800 L/P kus 2,000 1 791,46 3 582,92

D PSV Práce a dodávky PSV 15 459,24

D 766 Konstrukce truhlářské 14 756,82

23 M 611439100-P4
okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 

85x120 cm
kus 3,754 3 649,99 13 702,06

VV (5-1,246) 3,754

VV Součet 3,754

100 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 239,50 479,00

VV "chybějící montáž pro dveře pol.103"2 2,000

VV Součet 2,000

119 K 766660720
Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím 

otvoru
kus 1,000 111,13 111,13

120 M 553414270-D mřížka větrací 150x400 se síťovinou sada 1,000 464,63 464,63

D 783 Dokončovací práce - nátěry 702,42

192 K 783301311

Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným

m2 1,920 52,59 100,97

VV Zárubně

VV "150/800"2*((0,8+2*2)*(0,15+0,05)) 1,920

VV Součet 1,920

193 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,920 109,21 209,68

194 K 783315101
Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický standardní
m2 1,920 100,59 193,13

195 K 783317101
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 

jednonásobný syntetický standardní
m2 1,920 103,46 198,64

VCP_01a - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1a - Revize dodávek a montáží - chyba PD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -53 226,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -53 226,63 21,00% -11 177,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -64 404,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

ODP_01b - méněpráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -53 226,63

PSV - Práce a dodávky PSV -53 226,63

    766 - Konstrukce truhlářské -53 226,63

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

ODP_01b - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -53 226,63

D PSV Práce a dodávky PSV -53 226,63

D 766 Konstrukce truhlářské -53 226,63

32 M 611441640-P13
DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V 

HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 90X270 cm
kus -1,000 24 955,97 -24 955,97

35 M 611441490-P1
dveře plastové vchodové dvoukřídlové otvíravé dveře 

140x205 cm
kus -1,000 28 270,66 -28 270,66

ODP_01b - méněpráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 467,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 467,64 21,00% 17 528,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 995,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

VCP_01b - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 83 467,64

HSV - Práce a dodávky HSV 21 340,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 340,00

PSV - Práce a dodávky PSV 62 127,64

    766 - Konstrukce truhlářské 47 685,97

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 14 441,67

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny

VCP_01b - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 83 467,64

D HSV Práce a dodávky HSV 21 340,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 340,00

1 K 977211114
Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 

mm hl do 520 mm
m 5,500 3 880,00 21 340,00

VV
"řezání pro vybourání otvoru u vstupu pro zásobování, dveře 

P11"1,4+2*2,05
5,500

VV Součet 5,500

D PSV Práce a dodávky PSV 62 127,64

D 766 Konstrukce truhlářské 47 685,97

-2 M 611441490-P11
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé dveře 

118x205 cm
kus 1,000 24 270,00 24 270,00

-3 M 611441640-P13
DVEŘE PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ, PROSKLENÉ V 

HORNÍ ČÁSTI S NADSVĚTLÍKEM - 70X270 cm
kus 1,000 23 415,97 23 415,97

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 14 441,67

-4 K 787692520.1 Příplatek za oboustranné bezpečnostní sklo m2 9,439 1 530,00 14 441,67

VV "P11"1,18*2,05 2,419

VV "P12"0,9*2,7 2,430

VV "P13"0,7*2,7 1,890

VV "P14"1*2,7 2,700

VV Součet 9,439

VCP_01b - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z1b - Revize dodávek a montáží - neočekávané změny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -36 735,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -36 735,16 21,00% -7 714,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -44 449,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

ODP_02 - méněpráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -36 735,16

HSV - Práce a dodávky HSV -18 751,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 927,35

    998 - Přesun hmot -824,23

PSV - Práce a dodávky PSV -17 983,58

    763 - Konstrukce suché výstavby -17 983,58

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

ODP_02 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -36 735,16

D HSV Práce a dodávky HSV -18 751,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -17 927,35

29 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
m2 -131,780 20,12 -2 651,41

VV "0.21"-9,04 -9,040

VV "0.22"-8,86 -8,860

VV "0.23"-7,12 -7,120

VV "0.24"-2,89 -2,890

VV "0.25"-1,33 -1,330

VV "0.27"-5,13 -5,130

VV "0.28"-31,06 -31,060

VV "0.29"-12,99 -12,990

VV "0.30"-1,89 -1,890

VV "0.31"-1,66 -1,660

VV "0.32"-3,64 -3,640

VV "0.33"-3,23 -3,230

VV "0.34"-4,14 -4,140

VV "0.35"-4,38 -4,380

VV "0.36"-4,54 -4,540

VV "0.37"-4,69 -4,690

VV "0.39"-7,07 -7,070

VV "0.40"-4,23 -4,230

VV "0.41"-5,92 -5,920

VV "0.42"-2,89 -2,890

VV "0.43"-2,78 -2,780

VV "0.44"-2,3 -2,300

VV Součet -131,780

30 K 611325421

Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky 

vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm 

stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%

m2 -131,780 115,92 -15 275,94

VV -131,78 -131,780

VV Součet -131,780

D 998 Přesun hmot -824,23

68 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -0,785 674,43 -529,43

69 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek 

k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 100 m

t -0,785 375,54 -294,80

D PSV Práce a dodávky PSV -17 983,58

D 763 Konstrukce suché výstavby -17 983,58

-3 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 -2,320 643,00 -1 491,76

VV "0.19"-2,32 -2,320

VV Součet -2,320

-4 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 -7,240 689,00 -4 988,36

VV "0.14"-7,24 -7,240

VV Součet -7,240

89 K 763131491

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 

12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 -11,310 927,73 -10 492,63

ODP_02 - méněpráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

Strana 14 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "0.48"-11,31 -11,310

VV Součet -11,310

91 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 -11,310 33,57 -379,68

VV "0.48"-11,31 -11,310

VV Součet -11,310

95 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t -0,308 892,86 -275,00

96 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t -0,308 509,66 -156,98

97 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t -0,308 646,65 -199,17
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 245,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 206 245,21 21,00% 43 311,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 556,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

VCP_02 - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 245,21

PSV - Práce a dodávky PSV 206 245,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 201 979,14

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 4 266,07

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II

VCP_02 - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 206 245,21

D PSV Práce a dodávky PSV 206 245,21

D 763 Konstrukce suché výstavby 201 979,14

-3 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez TI

m2 7,240 643,00 4 655,32

VV "0.14"7,24 7,240

VV Součet 7,240

-4 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek  dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez TI

m2 25,380 689,00 17 486,82

VV "0.25"1,33 1,330

VV "0.30"1,89 1,890

VV "0.31"1,66 1,660

VV "0.32"3,64 3,640

VV "0.33"3,23 3,230

VV "0.48"11,31 11,310

VV "0.19"2,32 2,320

VV Součet 25,380

89 K 763131491

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 

12,5 mm, TI tl. 40 mm

m2 77,970 927,73 72 335,11

VV "0.10"66,67 66,670

VV "0.39"7,07 7,070

VV "0.40"4,23 4,230

VV Součet 77,970

91 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 77,970 33,57 2 617,45

VV "0.10"66,67 66,670

VV "0.39"7,07 7,070

VV "0.40"4,23 4,230

VV Součet 77,970

-2 K 763131721 SDK podhled skoková změna v do 0,5 m m 30,000 214,00 6 420,00

-3 K 763131761
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
m2 4,880 55,40 270,35

VV "0.25"1,33 1,330

VV "0.30"1,89 1,890

VV "0.31"1,66 1,660

VV Součet 4,880

-4 K 763131771
Podhled ze sádrokartonových desek  Příplatek 

k cenám za rovinnost kvality speciální tmelení kvality 
m2 23,060 77,40 1 784,84

VV "0.25"1,33 1,330

VV "0.30"1,89 1,890

VV "0.31"1,66 1,660

VV "0.32"3,64 3,640

VV "0.33"3,23 3,230

VV "0.48"11,31 11,310

VV Součet 23,060

-5 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 108,730 352,00 38 272,96

VV "0.21"9,04 9,040

VV "0.22"8,86 8,860

VV "0.23"7,12 7,120

VV "0.24"2,89 2,890

VV "0.27"5,13 5,130

VV "0.28"31,06 31,060

VV "0.29"12,99 12,990

VV "0.34"4,14 4,140

VV "0.35"4,38 4,380

VV "0.36"4,54 4,540

VCP_02 - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z2 - Změna povrchové úpravy SDK podhled 1PP II
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "0.37"4,69 4,690

VV "0.41"5,92 5,920

VV "0.42"2,89 2,890

VV "0.43"2,78 2,780

VV "0.44"2,3 2,300

VV Součet 108,730

-6 M 59030582
podhled kazetový bez děrování, viditelná hrana tl 

10mm 600x600mm
m2 119,603 441,00 52 744,92

VV 108,73*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 119,603

VV Součet 119,603

95 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,631 892,86 2 349,11

96 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 2,631 509,66 1 340,92

97 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 2,631 646,65 1 701,34

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 4 266,07

-8 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
m 224,530 19,00 4 266,07

VV "Po obvodu u SDK podhledů"

VV "0.21"2*(2,635+3,3) 11,870

VV "0.22"2*(3,3+2,625) 11,850

VV "0.23"2*(3,16+2,9) 12,120

VV "0.24"2*(1,47+1,96) 6,860

VV "0.25"2*(1,33+0,9) 4,460

VV "0.27"2*(2,85+1,8) 9,300

VV
"0.28"2*(0,3+3,4+5,6+0,4+0,25+0,4+2,15+2,15+0,4+0,25+0,4+

2,75+2,1)
41,100

VV "0.29"2*(4,45+1,87+0,08+1,755) 16,310

VV "0.30"2*(1,1+1,665) 5,530

VV "0.31"2*(1+1,665) 5,330

VV "0.32"2*(1,665+2,19) 7,710

VV "0.33"2*(1,755+1,84) 7,190

VV "0.34"2*(1,95+2,125) 8,150

VV "0.35"2*(2,245+1,95) 8,390

VV "0.36"2*(2,16+2,125) 8,570

VV "0.37"2*(2,245+2,16) 8,810

VV "0.39"2*(2,7+2,58) 10,560

VV "0.40"2*(1,65+2,7) 8,700

VV "0.41"2*(1,55+3,82) 10,740

VV "0.42"2*(2,7+1,07) 7,540

VV "0.43"2*(1,07+2,6) 7,340

VV "0.44"2*(1,5+1,55) 6,100

VV Součet 224,530
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 098,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 098,77 21,00% 14 930,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 029,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

VCP_03a - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 098,77

HSV - Práce a dodávky HSV 21 821,51

    1 - Zemní práce 4 921,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

PSV - Práce a dodávky PSV 26 680,73

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 16 722,54

    997 - Přesun sutě 1 602,11

    741-R1 - Elektroinstalace - silnoproud - Rozvaděč 1 336,08

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 020,00

M - Práce a dodávky M 22 596,53

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 596,53

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací

VCP_03a - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 098,77

D HSV Práce a dodávky HSV 21 821,51

D 1 Zemní práce 4 921,51

-13 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 3,000 57,14 171,42

39 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 12,000 182,00 2 184,00

VV "úprava po překopech"30*0,4 12,000

VV Součet 12,000

40 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 3,429 548,00 1 879,09

41 K 181411141

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 12,000 14,14 169,68

VV "úprava po překopech"30*0,4 12,000

VV Součet 12,000

42 M 005724150 osivo směs travní parková směs exclusive kg 0,180 2 874,00 517,32

VV 12*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 0,180

VV Součet 0,180

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 900,00

-1 K 974049122
Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 70 

mm
m 100,000 169,00 16 900,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 680,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 16 722,54

18 K 741112061

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na 

trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 

přístrojových zapuštěných plastových kruhových

kus 8,000 25,53 204,24

19 M 345715110 krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm kus 8,000 7,93 63,44

29 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

3x2,5 až 6 mm2

m 320,000 25,54 8 172,80

27 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 60,000 8,92 535,20

30 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 260,000 13,88 3 608,80

VV "chybějící napojení"

VV "nový okruh k VZT"50 50,000

VV "nový okruh pro rack"20 20,000

VV "napojení ke spotřebiči č.8"50 50,000

VV "napojení MaR"60 60,000

VV "napájení pro Wi-Fi THMÚ"80 80,000

VV Součet 260,000

-14 K 741210521.1 Montáž rozvodného panelu kus 2,000 385,00 770,00

-15 M 357131.1
rozvodný panel Axon 8x230V s rotiblesk. ochranou 

III.stupně
kus 2,000 965,00 1 930,00

54 K 741313031

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 

šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez 

odvrtání profilovaného otvoru, provedení 1P zdířka

kus 6,000 56,03 336,18

55 M 345551040 zásuvka 1násobná 16A ostatní barvy kus 6,000 142,78 856,68

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

60 M 345367050
rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 

dvojnásobný, vodorovný
kus 8,000 30,65 245,20

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 1 602,11

4 K 997013154

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1,190 572,89 681,74

VCP_03a - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3a - Elektroinstalace - doplnění chybějících prací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 4,760 77,60 369,38

VV 1,19*4 "Přepočtené koeficientem množství 4,760

VV Součet 4,760

6 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 1,190 224,17 266,76

7 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5,950 9,77 58,13

VV 1,19*5 "Přepočtené koeficientem množství 5,950

VV Součet 5,950

31 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) betonového
t 1,190 190,00 226,10

D 741-R1 Elektroinstalace - silnoproud - Rozvaděč 1 336,08

104 K 741320105
Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn 

do 25 A ve skříni
kus 7,000 107,86 755,02

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

105 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B 10A kus 1,000 93,20 93,20

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 M 358221110 jistič 1pólový-charakteristika B 16A kus 6,000 81,31 487,86

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 020,00

107 K 742110501.1 Montáž krabic do zateplení kus 9,000 310,00 2 790,00

108 M 34571525.1 krabice elektroinstalační do zateplení kus 9,000 470,00 4 230,00

D M Práce a dodávky M 22 596,53

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 22 596,53

-2 K 460150043
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3
m 38,000 226,00 8 588,00

VV "napojení brány"38 38,000

VV Součet 38,000

-3 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 38,000 93,00 3 534,00

VV "napojení brány"38 38,000

VV Součet 38,000

-4 K 460490012 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 38,000 12,10 459,80

VV "napojení brány"38 38,000

VV Součet 38,000

-5 K 460520161
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 

mm uložených do rýhy
m 90,000 35,50 3 195,00

VV "napojení brány, 2trasy i s ohyby"2*45 90,000

VV Součet 90,000

-6 M 34571350
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
m 94,500 25,20 2 381,40

VV 90*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 94,500

VV Součet 94,500

-7 K 460560033
Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 50 cm, z horniny 

třídy 3
m 28,000 51,30 1 436,40

VV "napojení brány"38 38,000

VV "štěrkový zásyp"-10 -10,000

VV Součet 28,000

-8 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 

m
m3 3,520 99,40 349,89

VV "napojení brány"38*0,6*0,4 9,120

VV "zpětný zásyp"-(28*0,5*0,4) -5,600

VV Součet 3,520

-9 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 

každých dalších 1000 m
m3 17,600 22,10 388,96

VV 3,52*5 "Přepočtené koeficientem množství 17,600

VV Součet 17,600

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,520 10,63 37,42

VV "napojení brány"38*0,6*0,4 9,120

VV "zpětný zásyp"-(28*0,5*0,4) -5,600

VV Součet 3,520

10 K 171201211
Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na 

skládce (skládkovné)
t 6,336 80,47 509,86

VV 3,52*1,8 6,336

VV Součet 6,336

-10 K 460650052
Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze 

štěrkodrti se zhutněním tloušťky do 10 cm
m2 4,000 98,20 392,80

VV "napojení brány"

VV "štěrkový zásyp v místě chodníku"10*0,4 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,000

-11 K 460650185
Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do 

betonu prostého
m 3,000 245,00 735,00

VV "při překopech napojení na bránu"3 3,000

VV Součet 3,000

-12 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 3,000 196,00 588,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 884,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 884,00 21,00% 1 655,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 539,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD

VCP_03b - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 884,00

PSV - Práce a dodávky PSV 7 884,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 7 884,00

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD

VCP_03b - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 884,00

D PSV Práce a dodávky PSV 7 884,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 7 884,00

29 K 741122016

Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod 

omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 

3x2,5 až 6 mm2

m 200,000 25,54 5 108,00

VV "příprava pro budoucí napojení brány"2*100 200,000

VV Součet 200,000

30 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 200,000 13,88 2 776,00

VCP_03b - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z3b - Elektroinstalace napojení brány - práce nad rámec SoD
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -44 004,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -44 004,80 21,00% -9 241,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -53 245,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

ODP_4 - méněpráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -44 004,80

HSV - Práce a dodávky HSV -25 439,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 858,19

    998 - Přesun hmot -3 581,45

PSV - Práce a dodávky PSV -18 565,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety -18 565,16

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

ODP_4 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -44 004,80

D HSV Práce a dodávky HSV -25 439,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -21 858,19

31 K 612131102

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně síťovitě (pokrytí 

plochy 50 až 75 %) stěn

m2 -516,620 42,31 -21 858,19

D 998 Přesun hmot -3 581,45

68 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t -3,411 674,43 -2 300,48

69 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek 

k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 100 m

t -3,411 375,54 -1 280,97

D PSV Práce a dodávky PSV -18 565,16

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -18 565,16

198 K 784161201

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 

do 3 mm, plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 

3,80 m

kus -40,000 17,34 -693,60

199 K 784161211

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 

do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m

kus -30,000 26,35 -790,50

200 K 784161221

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 

do 3 mm, plochy přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m

kus -20,000 40,33 -806,60

201 K 784161231

Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky 

do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech 

výšky do 3,80 m

kus -10,000 75,20 -752,00

202 K 784161401

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 

3,80 m

m2 -166,962 71,37 -11 916,08

203 K 784161431

Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, 

tloušťky do 3 mm příplatek za každý další 1 mm 

tloušťky přes 3 mm v místnostech výšky do 3,80 m

m2 -166,962 21,60 -3 606,38

ODP_4 - méněpráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 168,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 630 168,60 21,00% 132 335,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 504,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

VCP_4 - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 630 168,60

HSV - Práce a dodávky HSV 503 247,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 451 773,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 792,07

    997 - Přesun sutě 7 914,15

    998 - Přesun hmot 23 768,17

PSV - Práce a dodávky PSV 126 920,84

    763 - Konstrukce suché výstavby 126 920,84

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu

VCP_4 - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 630 168,60

D HSV Práce a dodávky HSV 503 247,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 451 773,37

32 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 1 039,230 20,12 20 909,31

VV "dle SoD"-516,62 -516,620

VV "plocha dle skutečného stavu"1555,85 1 555,850

VV Součet 1 039,230

-1 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 797,533 206,00 164 291,80

VV "nové konstrukce"797,533 797,533

VV Součet 797,533

-2 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 1 107,298 134,00 148 377,93

VV "celková plocha"1555,85 1 555,850

VV "obklad"-448,552 -448,552

VV Součet 1 107,298

-3 K 612325403
Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v 

rozsahu plochy do 50%
m2 479,322 239,00 114 557,96

VV "celková plocha"1555,85 1 555,850

VV "nové konstrukce"-797,533 -797,533

VV "obvod řešený SDK"-278,995 -278,995

VV Součet 479,322

72 K 622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 122,210 13,90 1 698,72

VV Výpis PSV

VV "P1"7*(1,2+2*1,6) 30,800

VV "P2"6*(1,2+2*1,8) 28,800

VV "P3"2*(2,4+2*1,6) 11,200

VV "P4"5*(0,85+2*1,2) 16,250

VV "P5"14*(0,84+2*0,6) 28,560

VV "P9"2*(0,9+2*1,2) 6,600

VV Součet 122,210

73 M 56284230 omítník PVC tl omítky tl 4mm m 128,321 15,10 1 937,65

VV 122,21*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 128,321

VV Součet 128,321

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 792,07

-4 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 758,317 26,10 19 792,07

VV "celková plocha"1555,85 1 555,850

VV "nové konstrukce"-797,533 -797,533

VV Součet 758,317

D 997 Přesun sutě 7 914,15

27 K 997013211

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po 

schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

t 7,583 286,52 2 172,68

28 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 

za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 

dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

t 37,915 30,78 1 167,02

VV 7,583*5 "Přepočtené koeficientem množství 37,915

VV Součet 37,915

29 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 7,583 222,30 1 685,70

30 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 37,915 9,69 367,40

VV 7,583*5 "Přepočtené koeficientem množství 37,915

VV Součet 37,915

38 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného
t 7,583 332,50 2 521,35

VCP_4 - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z4 - Doplnění oprav omítek dle skutečného stavu objektu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 23 768,17

68 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 22,637 674,43 15 267,07

69 K 998018011

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek 

k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost za každých dalších i 

započatých 100 m

t 22,637 375,54 8 501,10

D PSV Práce a dodávky PSV 126 920,84

D 763 Konstrukce suché výstavby 126 920,84

-5 K 763121211.1
SDK stěna předsazená deska impregovaná 1xH tl 12,5 

mm lepené celoplošně bez nosné kce
m2 278,995 432,63 120 701,61

VV

"vyrovnání obvodová 

stěna"(2,7+4,2+2,6+2,25+2,39+0,82+1,8+2,635+2,625+1,8+1,

96+1,665+1,755+0,08+1,87+1,95+2,16+2,7+1,65+2,58+1,4+2,

7+2,6)*2,93

143,248

VV
"pokračování"(1,07+1,55+2,3+2,195+8,48+11,05+2,15+3,7+1,

5+1,1+1,07+1,28+2,585+6,3)*2,93
135,747

VV Součet 278,995

95 K 998763301

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 3,035 892,86 2 709,83

96 K 998763381

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 3,035 509,66 1 546,82

97 K 998763391

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

t 3,035 646,65 1 962,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -13 412,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -13 412,00 21,00% -2 816,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -16 228,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

ODP_05 - méněpráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -13 412,00

PSV - Práce a dodávky PSV -13 412,00

    766 - Konstrukce truhlářské -13 412,00

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

ODP_05 - méněpráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -13 412,00

D PSV Práce a dodávky PSV -13 412,00

D 766 Konstrukce truhlářské -13 412,00

123 K 766660730
Montáž dveřních doplňků dveřního kování Montáž 

dveřního kování - příplatek za úpravu výšky kování
kus -5,000 1 149,60 -5 748,00

101 M 611629340-CPL
dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 80x197 

cm
kus -2,000 3 832,00 -7 664,00

VV "0.28/0.33, 0.17/0.18"-2 -2,000

VV Součet -2,000

ODP_05 - méněpráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 861,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 861,62 21,00% 4 380,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 242,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

VCP_05 - vícepráce

Studio Jelínek s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 861,62

PSV - Práce a dodávky PSV 20 861,62

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 137,96

    734 - Ústřední vytápění - armatury 254,35

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 006,11

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 060,00

    766 - Konstrukce truhlářské 10 403,20

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora

VCP_05 - vícepráce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 3. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: Studio Jelínek s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 861,62

D PSV Práce a dodávky PSV 20 861,62

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 137,96

16 K 733322102

Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného 

polyethylenu PE – X spojovaných mechanicky 

násuvnou objímkou plastovou D 16/2,0

m 1,000 137,96 137,96

D 734 Ústřední vytápění - armatury 254,35

32 K 734261712
Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 

1/2
kus 1,000 254,35 254,35

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 4 006,11

-1 K 735164262
Otopné těleso trubkové elektrické přímotopné 

výška/délka 1500/745 mm
kus 1,000 3 890,00 3 890,00

VV "č.m. 0.05"1 1,000

VV Součet 1,000

58 K 998735102

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,074 783,17 57,95

59 K 998735181

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 0,074 402,36 29,77

60 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

t 0,074 383,68 28,39

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 060,00

-2 K 742320032.1 Dodávka a montáž elektrického otvírače kus 2,000 3 030,00 6 060,00

VV "P12"1 1,000

VV "P14"1 1,000

VV Součet 2,000

D 766 Konstrukce truhlářské 10 403,20

117 M 549172500 příplatek k samozavírači za doplnění možnosti aretace kus 4,000 589,00 2 356,00

VV "P11,P13,P14 a P10"4 4,000

VV Součet 4,000

102 M 611629340-HPL
dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 80x197 

cm
kus 2,000 4 023,60 8 047,20

VV "0.28/0.33, 0.17/0.18"2 2,000

VV Součet 2,000

VCP_05 - vícepráce

Stavební úpravy MŠ U Plavecké haly

Z5 - Doplnění dodávek a montáží dle požadavku investora
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Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: 

Soupis přípočtových položek  

Příloha č. 2 20200427ZL2                                          

Celkem                                                                                                                                   + 1 039.438,60 Kč 

Soupis odpočtových položek 

Příloha č. 2 20200427ZL2                                                                                                          

Celkem                                                                                                                                       - 147.378,59 Kč                                                                                                    

 

Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2 rozpočet 20200427ZL2, č.3 Zdůvodňovací zpráva TDS 

Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1 

1. Cena díla bez DPH                                                                                                             11 867 668,77 Kč 

2. Cena díla vč. DPH                                                                                                              14 359 879,21 Kč 

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:                                                                            15 439 271,82 Kč 

zvýšení ceny o 
Základ:                                                        1 039 438,60 Kč 

DPH 21%:                                                      218 282,11 Kč 

Cena včetně DPH:                                     1 257 720,71 Kč 

snížení ceny o 
Základ:                                                           147 378,59 Kč 

DPH 21%:                                                         30 949,50 Kč 

Cena včetně DPH:                                        178 328,09 Kč 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: NE 

Prodloužení lhůty o - kalendářních dní 

Zkrácení lhůty o - kalendářních dní 

Za zhotovitele: Ing. Jan Jelínek 

                           Studio Jelínek s.r.o. 
 

Za objednatele:  

                            Jan Učeň 

 

Za AD:                Ing. Petr Dlouhý 

                            Correct BC, s.r.o.    

 

 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100“ 

Číslo změny: 2 

SoD: ze dne 23.6.2020 Datum: 

Návrh na ocenění změny popsané v příloze č.1 Zdůvodňovací zpráva 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla     

Změna č.2_MŠ_Textová část.pdf k usnesení č. 1776/75R/21



 

 ODSOUHLASENÍ ZMĚNY  

Identifikace stavby: „Stavební úpravy MŠ U plavecké haly 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010100“ 

Číslo změny: 2 

SoD: ze dne 23.6.2020 Datum: 

Určeno pro projektanta        

 

TDS                  zhotovitele         

 

objednatele       

 

Odesláno/předáno: poštou           

 

poslem           faxem             osobně           

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Soupis přípočtových položek 

Příloha č. 2 20200427ZL2 

Celkem                                                                                                                           + 1 039.438,60 Kč 

Soupis odpočtových položek 

Příloha č. 2 20200427ZL2 

Celkem                                                                                                                              - 147.378,59 Kč                                                                                                                                 

Viz přílohy: č.1 Zdůvodňovací zpráva, č.2  rozpočet 20200427ZL2, č.3 Zdůvodňovací zpráva TDS 

Původní cena díla dle SoD a dle Dodatku č.1 

1. Cena díla bez DPH                                                                                                        11 867 668,77 Kč 

2. Cena díla vč. DPH                                                                                                         14 359 879,21 Kč 

 

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:                                                                        15 439 271,82 Kč 

zvýšení ceny o Základ:                                                        1 039 438,60 Kč 

DPH 21%:                                                      218 282,11 Kč 

Cena včetně DPH:                                     1 257 720,71 Kč 

snížení ceny o Základ:                                                           147 378,59 Kč 

DPH 21%:                                                         30 949,50 Kč 

Cena včetně DPH:                                        178 328,09 Kč 

Celková cena po změně 

 

Viz příloha: Zdůvodnění změny 

Základ:                                                                12 759 728,78 Kč  

DPH                                                                        2 679 543,04 Kč                                    

Cena včetně DPH:                                              15 439 271,82 Kč 

Prodloužení lhůty:                                                                            - kalendářních dnů 

Zkrácení lhůty:                                                                            - kalendářních dnů 

Celková lhůta po změně Datum dokončení:  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 rozdílem mezi PD a skutečností     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 

dílo. 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 

Jan Učeň 

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 

Ing. Jan Jelínek – Studio Jelínek s.r.o.  

Podpis AD, datum, razítko: 

Ing. Petr Dlouhý – Correct BC, s.r.o.  



 

1 

 

PAKT STAROSTŮ A PRIMÁTORŮ TÝKAJÍCÍ SE OTÁZEK 
KLIMATU A ENERGETIKY 

 
 

My, starostové a primátoři podepsaní pod tímto paktem, sdílíme vizi udržitelné budoucnosti 

bez ohledu na velikost naší obce či její umístění na mapě světa. Tato společná vize stimuluje 

naši činnost zaměřenou na řešení vzájemně propojených výzev: zmírňování změny klimatu, 

přizpůsobení se dopadům změny klimatu a rozvoj udržitelných zdrojů energie. Společně 

jsme připraveni uskutečnit konkrétní dlouhodobá opatření k zajištění environmentálně, 

sociálně a hospodářsky stabilního prostředí pro současnou i budoucí generace. Naší 

společnou zodpovědností je zajistit, aby se území pod naší správou stala udržitelnější, 

atraktivnější, obyvatelnější, odolnější a energeticky účinnější. 

 
 
MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, UZNÁVÁME, ŽE: 

Změna klimatu již probíhá a představuje jednu z největších globálních výzev naší doby, což si 
vyžaduje okamžitá opatření a spolupráci mezi místními, regionálními a celostátními orgány 
na celém světě; 

Místní orgány jsou hlavní hnací silou transformace energetiky a boje proti změně klimatu na úrovni 
správy, která je občanům nejblíž. Místní orgány sdílejí odpovědnost za boj proti změně klimatu s 
orgány na regionální a celostátní úrovni a jsou ochotny jednat nezávisle na závazcích jiných stran. 
Místní a regionální orgány na všech sociálně-ekonomických úrovních a ve všech zeměpisných 
oblastech stojí v první linii boje za snížení zranitelnosti území pod jejich správou vůči různým 
dopadům změny klimatu. I když se opatření na snížení emisí již realizují, představuje nezbytnou 
součást těchto zmírňujících opatření přizpůsobení se změně klimatu; 

Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům může představovat přínos pro životní 
prostředí, společnost i hospodářství, a to v mnoha směrech. Společné řešení těchto otázek otevírá 
nové možnosti, jak podpořit udržitelný rozvoj na místní úrovni. Sem patří také budování 
inkluzivních, energeticky účinných komunit, které jsou odolné vůči změně klimatu; zvyšování kvality 
života; stimulace investic a inovací; posílení místního hospodářství a vytváření pracovních míst; 
větší zapojení a spolupráce zúčastněných stran; 

Místní řešení energetických a klimatických otázek pomáhá zajistit bezpečnou, udržitelnou, 
konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii pro občany a přispívá tak ke snížení energetické 
závislosti a ochraně zranitelných spotřebitelů. 

 

CoM_CommitmentDocument_cs_o_co_jde.pdf k usnesení č. 1780/75R/21
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MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, SDÍLÍME SPOLEČNOU VIZI DO ROKU 2050:  

● Dekarbonizovaná území pod naší správou – tím přispějeme k udržení průměrného 

globálního oteplení pod úrovní 2°C ve srovnání s úrovní před industrializací, což je v 

souladu s mezinárodní dohodou o změně klimatu, jíž bylo dosaženo na zasedání COP 21 

v prosinci 2015 v Paříži; 

● Odolnější území pod naší správou – tím se připravíme na nevyhnutelné nepříznivé dopady 

změny klimatu; 

● Všeobecný přístup k bezpečným, udržitelným a dostupným energetickým službám pro 

všechny – tím se zlepší kvalita života a zvýší se energetická bezpečnost. 

 
K DOSAŽENÍ TÉTO VIZE SE MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, ZAVAZUJEME: 

● Snížit emise CO2 (a případně i dalších skleníkových plynů) na území našich obcí alespoň 

o 40 % do roku 2030, a to zejména prostřednictvím vyšší energetické účinnosti a většího 

využívání obnovitelných zdrojů energie; 

● Zvyšovat naší odolnost prostřednictvím přizpůsobení se dopadům změny klimatu; 

● Sdílet naší vizi, výsledky, zkušenosti a know-how s dalšími místními a regionálními orgány 

v EU i mimo ni prostřednictvím přímé spolupráce a vzájemné výměny informací, a to 

v kontextu globálního Paktu starostů a primátorů. 

Jelikož chceme závazky místních orgánů proměnit v konkrétní činy, budeme se řídit postupným 
plánem, který je uveden v příloze I, vypracujeme akční plán pro oblast udržitelných zdrojů energie 
a boj proti změně klimatu a budeme pravidelně sledovat dosažený pokrok. 
 

MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, JSME SI VĚDOMI TOHO, ŽE NÁŠ ZÁVAZEK VYŽADUJE: 

● Silné politické vedení; 

● Vytvoření ambiciózních dlouhodobých cílů, které jdou nad rámec politického mandátu; 

● Koordinovanou akci ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům 

prostřednictvím mobilizace všech příslušných oddělení obecního úřadu;  

● Meziodvětvový a holistický územní přístup;  

● Vyčlenění vhodných lidských, technických a finančních zdrojů; 

● Zapojení všech příslušných zúčastněných stran v rámci území pod naší správou; 

● Posilování postavení občanů jako hlavních spotřebitelů energie, jako tzv. výrobců-

spotřebitelů a jako účastníků, kteří reagují na poptávku energetického systému; 
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● Okamžité kroky, zejména prostřednictvím flexibilních opatření, jež představují dobrou volbu;  

● Zavádění inteligentních řešení technických a společenských problémů spojených s 

přechodem na jiné zdroje energie; 

● Pravidelné úpravy našich opatření na základě výsledků monitorování a hodnocení; 

● Společnou horizontální a vertikální spolupráci mezi místními orgány a se všemi dalšími 

úrovněmi státní správy. 

 

MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, VÍTÁME:  

● Iniciativu Evropské komise, která propojuje zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se 

jejím dopadům – dva pilíře boje proti změně klimatu – do jedné zastřešující iniciativy 

a která bude dále posilovat synergie s ostatními relevantními politikami a iniciativami EU; 

● Podporu Evropské komise k rozšíření modelu Paktu starostů a primátorů i do jiných částí 

světa prostřednictvím globálního Paktu starostů a primátorů;  

● Podporu Výboru regionů, jakožto institucionálního hlasu místních a regionálních orgánů v 

EU, ohledně Paktu starostů a primátorů a jeho cílů; 

● Pomoc ze strany členských států, regionů, okresů, mentorských měst a dalších 

institucionálních struktur místním orgánům při plnění jejich závazků v oblasti zmírňování 

změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům v rámci Paktu starostů a primátorů. 

 

MY, STAROSTOVÉ A PRIMÁTOŘI, VYZÝVÁME: 

‒ OSTATNÍ MÍSTNÍ ORGÁNY, ABY SE:  

● Připojily k našemu Paktu starostů a primátorů; 

● Podělily o své znalosti a podílely se na budování kapacit v rámci Paktu starostů a primátorů.  

 

‒ REGIONÁLNÍ/MÍSTNÍ ORGÁNY, ABY NÁM:  

● Poskytly strategické pokyny a politickou, technickou a finanční podporu při rozvoji, 

provádění a sledování našich akčních plánů a souvisejících opatření; 

● Pomohly podpořit spolupráci a společné postupy pro účinnější a lépe integrovaná opatření. 
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‒ NÁRODNÍ VLÁDY, ABY:  

● Převzaly odpovědnost za boj proti změně klimatu a poskytly vhodnou politickou, technickou 

a finanční podporu pro přípravu a provádění našich místních strategií ke zmírňování 

změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům;  

● Zapojily nás do přípravy a provádění národních strategií ke zmírňování změny klimatu 

a přizpůsobení se jejím dopadům; 

● Zajistily odpovídající přístup k mechanismům financování na podporu místních opatření 

v oblasti klimatu a energetiky; 

● Vzaly na vědomí dopad našeho úsilí na místní úrovni a zohlednily naše potřeby a názory 

v evropských a mezinárodních klimatických procesech. 

 

‒ EVROPSKÉ INSTITUCE, ABY: 

● Konsolidovaly politický rámec, který podporuje provádění místních strategií v oblasti změny 

klimatu a energetiky a spolupráci měst; 

● Poskytly nám vhodnou provozní, technickou a propagační pomoc;  

● Pokračovaly v začleňování Paktu starostů a primátorů do příslušných politik, podpůrných 

programů a činností Evropské unie a zapojily nás do jejich příprav a provádění; 

● Nadále umožňovaly dostupnost finančních prostředků k plnění našich závazků a navrhovaly 

specializované nástroje na podporu vývoje projektů, které nám pomáhají rozvíjet, nabízet 

a spouštět investiční programy; 

● Uznaly naši úlohu a úsilí v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím 

dopadům a sdílely naše úspěchy s mezinárodním společenstvím.  

 

‒ DALŠÍ ZÚČASTNĚNÉ STRANY1, ABY SE:  

● Mobilizovaly a sdílely své znalosti, know-how, technologie a finanční zdroje, které doplní 

a posílí naše úsilí na místní úrovni, zvýší budování kapacit, podpoří inovace a zvýší 

investice; 

● Staly aktivními hráči při transformaci energetiky a podpořily nás svou účastí na těchto 

opatřeních. 

 

                                                 
1
 Např. soukromý sektor, finanční instituce, občanská společnost, vědecká a akademická obce. 
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PŘÍLOHA I 

POSTUPNÝ PROCES A HLAVNÍ ZÁSADY PAKTU STAROSTŮ 
A PRIMÁTORŮ 

 

SPOLEČNÝ PLÁN PRO SDÍLENOU VIZI: 

Za účelem splnění cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům se 
signatáři Paktu starostů a primátorů zavazují k podniknutí řady kroků: 

KROKY/PILÍŘE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU 
PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ 
KLIMATU 

1) Zahájení a 
základní přezkum 

Připravit základní inventuru emisí 
Připravit posouzení rizik 
a zranitelnosti v oblasti změny 
klimatu 

2) Stanovení a 
plánování 
strategických cílů 

Předložit akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně 
klimatu (SECAP) 
a začlenit otázky zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím 
dopadům* 
do příslušných politik, strategií a plánů,  
a to do dvou let od rozhodnutí obecního zastupitelstva 

3) Provádění, 
monitorování 
a podávání zpráv 

Zpráva o pokroku každé dva roky po předložení SECAP 
 v rámci platformy této iniciativy 

 
* Strategie přizpůsobení se dopadům změny klimatu by měla být součástí SECAP a/nebo by měla 
být vypracována a začleněna do samostatného dokumentu. Signatáři si mohou zvolit vlastní formát 
těchto dokumentů – viz bod níže „Mechanismus přizpůsobení se dopadům změny klimatu“.  

Během prvních dvou let by se měly stanovit základy tohoto plánu se zaměřením na posouzení 
situace (hlavní zdroje emisí a možnosti jejich snižování, hlavní rizika a úskalí související se změnou 
klimatu a příslušné současné/budoucí výzvy), stanovení priorit a možných úspěchů v oblasti 
zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům, posílení účasti občanů a uvolnění 
dostatečných zdrojů a kapacit, aby se mohly podniknout nezbytné kroky. V následujících letech je 
třeba se soustředit na posilování a rozšiřování opatření a projektů zahájených za účelem urychlení 
změn. 
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PRUŽNÉ MECHANISMY, PŘIZPŮSOBITELNÉ MÍSTNÍM PODMÍNKÁM: 

 

Pakt starostů a primátorů stanoví rámec činností, který pomáhá místním orgánům, aby své cíle v 
oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům uskutečnily a zároveň při tom 
zohlednily rozmanitost území pod jejich správou. Signatářské obce si mohou samy zvolit 
nejvhodnější způsob, jak příslušná opatření na místní úrovni realizovat. I když se jejich priority 
mohou lišit, měly by místní orgány opatření provádět integrovaným a holistickým způsobem.  

‒ Mechanismus zmírňování změny klimatu 

Mechanismus zmírňování změny klimatu umožňuje signatářům určitou míru flexibility, zejména co 
se týče inventury emisí (např. výchozí rok, klíčové oblasti, jimiž je třeba se zabývat, emisní faktory 
použité pro výpočet emisních jednotek, které se používají pro vykazování2 apod.). 

‒ Mechanismus přizpůsobení se dopadům změny klimatu 

Mechanismus přizpůsobení se dopadům změny klimatu je dostatečně flexibilní, aby bylo možné do 
něj začleňovat nové poznatky a zjištění a aby odrážel měnící se podmínky a kapacity signatářů. 
Během dohodnutého dvouletého časového rámce je třeba provést posouzení rizik a zranitelnosti v 
oblasti změny klimatu. Výsledky tohoto hodnocení umožní určit, jak zajistit vyšší odolnost 
příslušných území. Strategii přizpůsobení se dopadům změny klimatu, která by měla být začleněna 
do akčního plánu pro oblast udržitelných zdrojů energie a boj proti změně klimatu a/nebo do jiných 
důležitých plánovacích dokumentů, lze v průběhu času upravit a posílit. Nejdříve by se mohla zvážit 
opatření, jež představují dobrou volbu, a v průběhu let by mohla být doplněna o další kroky 
(např. během přehodnocení každé dva roky či revize akčního plánu). To umožní přizpůsobit se 
dopadům změny klimatu včas a při nižších nákladech. 

                                                 
2
 Signatáři se mohou rozhodnout, zda budou emise vykazovat v jednotkách oxidu uhličitého (CO2) nebo jeho ekvivalentu. Druhý 

způsob umožňuje vzít v úvahu další emise skleníkových plynů, zejména metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O). 
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VĚROHODNÉ, TRANSPARENTNÍ HNUTÍ: 

● Politická podpora: Příslušný závazek, akční plán pro oblast udržitelných zdrojů energie 

a boj proti změně klimatu a další plánovací dokumenty se ratifikují usnesením nebo 

rozhodnutím obecního zastupitelstva. To umožní zajistit dlouhodobou politickou podporu. 

● Pevný, soudržný, transparentní a harmonizovaný rámec pro shromažďování údajů 

a podávání zpráv: Na základě zkušeností obcí, regionů a sítí měst vychází metodika 

Paktu starostů a primátorů z pevných technických a vědeckých podkladů vypracovaných 

společně s Evropskou komisí. Společné metodické principy a šablony pro vykazování 

umožňují signatářům sledovat a zveřejňovat zprávy o dosaženém pokroku strukturovaným 

a systematickým způsobem. Předložený akční plán pro oblast udržitelných zdrojů energie 

a boj proti změně klimatu je veřejně dostupný na internetových stránkách Paktu starostů 

a primátorů v online profilu příslušného signatáře. Tím je zajištěna transparentnost, 

odpovědnost a srovnatelnost opatření proti změně klimatu na místní úrovni.  

● Zviditelnění podniknutých kroků a jejich ocenění: Individuální i kolektivní výsledky 

získané ze zaslaných zpráv jsou veřejně dostupné (zejména na internetových stránkách 

Paktu starostů a primátorů), aby inspirovaly ostatní a usnadnily výměnu osvědčených 

postupů a další sebehodnocení. Vykazování údajů prostřednictvím Paktu starostů 

a primátorů umožňuje signatářům poukázat na široký dopad jejich počínání. Takto 

shromážděné údaje rovněž poskytují zásadní informace o místních opatřeních 

celostátním, evropským a mezinárodním činitelům.  

● Hodnocení údajů poskytnutých signatáři: Tato kontrola kvality umožňuje zajistit 

důvěryhodnost a spolehlivost celé iniciativy. 

● Dočasné vyloučení v případě nedodržení závazků: Signatáři souhlasí, že v případě 

nepředložení zmíněných dokumentů (tj. akčního plánu pro oblast udržitelných zdrojů 

energie a boj proti změně klimatu a monitorovacích zpráv) v rámci stanovených lhůt 

mohou být – po předběžném písemném upozornění zaslaném kanceláří Paktu starostů 

a primátorů – z iniciativy dočasně vyloučeni. Tento postup zajišťuje transparentnost, 

spolehlivost a spravedlnost vůči ostatním signatářům, kteří své závazky splnili. 
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PŘÍLOHA II 

SOUVISLOSTI 
 
Signatáři Paktu primátorů se zavazují plnit své závazky při plném vědomí následujících aspektů: 

● Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve své páté hodnotící zprávě znovu potvrdil, 
že změna klimatu je skutečností a že lidská činnost nadále ovlivňuje zemské klima;  

● Podle zjištění IPCC představuje zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím 
dopadům vzájemně se doplňující přístupy ke snižování rizik dopadů změny klimatu podle 
různých harmonogramů; 

● Členské státy se v rámci Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu 
(UNFCCC) dohodly na společném cíli udržet průměrné globální oteplování pod úrovní 2 C 
ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí; 

● Členské státy se v rámci konference OSN Rio+20 dohodly na souboru cílů udržitelného 
rozvoje; cíl udržitelného rozvoje č. 7 vyžaduje, aby mezinárodní společenství „zajistilo 
přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny“; cíl č. 11 
požaduje „učinit města a lidská sídla inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná“ a cíl č. 13 
vyžaduje „přijmout okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům“; 

● Iniciativa Udržitelná energie pro všechny, kterou zahájil generální tajemník OSN v roce 
2011, se zaměřuje na dosažení těchto tří vzájemně souvisejících cílů do roku 2030: 
„zajistit univerzální přístup k moderním energetickým službám“, „zdvojnásobit globální 
tempo zlepšování energetické účinnosti“ a „zdvojnásobit podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na celosvětové skladbě zdrojů energie“; 

● Evropská komise (EK) zahájila inciativu Pakt starostů a primátorů v roce 2008 a v roce 2014 
pak jako hlavní opatření strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (EK, 2013) 
spustila iniciativu Mayors Adapt, jejímž cílem je angažovat a podpořit místní orgány, aby 
přijaly opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům; 

● Pakt starostů a primátorů je od svého vzniku považován za hlavní nástroj EU k urychlení 
transformace energetiky a zlepšení zabezpečení dodávek energie, což bylo zejména 
potvrzeno ve strategie pro energetickou unii (EK, 2015) a ve strategii pro energetickou 
bezpečnost (EK, 2014); 

● V říjnu 2014 přijala EU rámec politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a stanovila 
nové cíle: alespoň 40% snížení domácích emisí skleníkových plynů, alespoň 27 % energie 
spotřebované v EU musí pocházet z obnovitelných zdrojů, alespoň 27% úspory energie; 

● V roce 2011 přijala Evropská komise „Plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050“, jenž má za cíl snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů 
v EU o 80–95 % ve srovnání s rokem 1990. Tuto iniciativu rovněž uvítal Evropský 
parlament a Rada Evropské unie. 

● Výbor regionů Evropské unie (VR) zdůrazňuje svůj závazek i nadále podporovat Pakt 
starostů a primátorů, např. prostřednictvím zvláštní platformy v rámci VR a dalších 
nástrojů, jak je uvedeno ve stanovisku o budoucnosti paktu (ENVE-VI-006). 
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PŘÍLOHA III 

GLOSÁŘ 
 

● Přizpůsobení se změně klimatu: opatření přijatá s cílem předvídat nepříznivé účinky 
změny klimatu, předcházet či minimalizovat škody, které mohou způsobit, nebo využít 
příležitostí, jež se mohou objevit. 

● Změna klimatu: jakákoli změna klimatu v čase, ať už z důvodu přirozené nestálosti nebo 
v důsledku lidské činnosti. 

● Inventura emisí: vyjádření množství skleníkových plynů (CO2 nebo ekvivalentu CO2) 
emitovaných v důsledku spotřeby energie na území signatáře Paktu starostů a primátorů 
v určitém roce – to umožňuje identifikovat hlavní zdroje emisí a možnosti jejich snížení. 

● Zmírňování změny klimatu: opatření přijatá za účelem snížení koncentrací skleníkových 
plynů uvolňovaných do ovzduší. 

● Monitorovací zpráva: dokument, který se signatáři Paktu starostů a primátorů zavázali 
předkládat každé dva roky po předložení svého SECAP a který popisuje prozatímní 
výsledky jeho provádění – cílem této zprávy je sledovat dosažení stanovených cílů. 

● Možnosti dobré volby (pro přizpůsobení): činnosti s okamžitými hospodářskými 
a environmentálními přínosy. Jsou prospěšné v rámci všech možných klimatických 
scénářů. 

● Výrobci-spotřebitelé: aktivní spotřebitelé, kteří kromě spotřeby energie také přebírají 
odpovědnost za její výrobu. 

● Odolnost: schopnost sociálního nebo ekologického systému pohlcovat rušivé jevy 
a zároveň si zachovat stejné základní způsoby fungování a schopnost přizpůsobit se 
zátěži a změně (klimatu). 

● Posouzení rizik a zranitelnosti: analýza, která určí povahu a rozsah rizik prostřednictvím 
analýzy možných nebezpečí a posouzení zranitelnosti, které by mohly představovat 
potenciální hrozbu či újmu osobám, škody na majetku, hospodářství a životním prostředí, 
na nichž jsou závislí – to umožňuje identifikovat kritické oblasti vyvolávající znepokojení 
a poskytovat tak informace nezbytné k přijetí rozhodnutí. Tato posouzení se mohou týkat 
rizik spojených s povodněmi, extrémními teplotami a vlnami veder, suchými obdobími 
a nedostatkem vody, bouřemi a jinými extrémními povětrnostními jevy, zvýšeným počtem 
lesních požárů, se zvýšením hladiny moří a oceánů a s pobřežní erozí (připadá-li to 
v úvahu). 

● Riziko: pravděpodobnost škodlivých následků či ztrát v sociální, hospodářské nebo 
environmentální oblasti (např. ztráty na životech, újmy na zdraví, důsledky pro živobytí, 
majetek a služby), jež by mohly nastat v určité komunitě nebo populaci, kterou by během 
určitého časového období mohla postihnout nějaká katastrofa. 

● Akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu (SECAP): hlavní 
dokument, v němž signatář Paktu starostů a primátorů nastiňuje, jakým způsobem 
zamýšlí splnit své závazky. Jsou v něm definována opatření ke zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům, harmonogram a svěřené úkoly k dosažení 
stanovených cílů. 

● Zranitelnost: míra, do jaké je systém náchylný k nepříznivým důsledkům změny klimatu 
(včetně proměnlivosti klimatu a extrémních jevů) a není schopen se s nimi vyrovnat (opak 
odolnosti). 


