
U s n e s e n í

z 76. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 17. 5. 2021

Usnesení č. 1782/76R/21 - 1820/76R/21

1782/76R/21
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. 
května 53, příspěvkové organizace

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

1. doporučení konkursní komise ze dne 30. 4. 2021 na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizace 

B) jmenuje

1. Mgr. Bc. Daniela Příhodu
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2021

C) stanovuje

1. Mgr. Bc. Danielu Příhodovi, řediteli Mateřské školy, Ústí nad Labem, 5. května 53, 
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 8. 2021 (platový výměr č. 72/2021)

1783/76R/21
Změna v obsazení dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 
61329002 takto:
a) Bc. Jan Cibrík
b) MUDr. Hilmi-Mahmoud Al-Eraidi

B) souhlasí

1. s návrhem na jmenování členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s.r.o., IČ 
61329002 takto:
a) Mgr. Blanka Konečná, nar. ***********
b) Ing. Jiří Vavruška, nar. ***********

C) ukládá
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1. PhDr. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit materiál dle bodu A) a B) tohoto usnesení k projednání zastupitelstvu města

T: 24. 5. 2021

1784/76R/21
Zmocnění pro vedoucí KP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem
a) rozhodování o těchto právních jednáních:
- uzavírání smluv jménem statutárního města Ústí nad Labem na akce či projekty 
zajišťované kanceláří primátora Magistrátu města Ústí nad Labem (zejména smluv o dílo, 
kupních smluv, licenčních smluv, smluv o partnerství aj.) s plněním nepřevyšujícím v 
jednotlivém případě částku 50 tis Kč bez příslušné DPH
- uzavírání darovacích smluv za statutární město Ústí nad Labem na poskytování věcných a 
finančních darů do výše 6 tis Kč v každém jednotlivém případě

K výše uvedeným smlouvám je vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad 
Labem oprávněna uzavírat též dodatky, změny, výpovědi a dohody o jejich ukončení, dále 
je oprávněna činit úkony s těmito smlouvami souvisejícími, zejména podepisovat 
vyúčtování smluvních pokut, prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek a dohody o 
narovnání.
Právní a finanční závazky ze smluv uzavřených na základě tohoto zmocnění vyplývající 
nesmí překročit schválený (a v případě déletrvajících smluvních vztahů předpokládaný) 
rozsah rozpočtu příslušné kapitoly.

1785/76R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1786/76R/21
Organizační změna MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje s účinností od 1. 7. 2021

1. organizační změnu MmÚ takto:
a) zřizuje odbor sociálních služeb o počtu 14 pracovních míst vč. pracovního místa 
vedoucího odboru a kumulované funkce sekretářka/ekonom
b) zřizuje oddělení živnostenského úřadu ve správním odboru o počtu 13 pracovních míst
c) převádí agendu a 4 zaměstnance oddělení sociálních služeb z odboru školství, kultury, 
sportu a sociálních služeb do odboru sociálních služeb
d) převádí agendu a 8 zaměstnanců oddělení sociální práce odboru sociálních věcí do 
odboru sociálních služeb
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e) převádí činnosti v oblasti živnostenského úřadu a 12 zaměstnanců tyto činnosti 
vykonávající ze živnostenského odboru do oddělení živnostenského úřadu ve správním 
odboru
f) zrušuje oddělení sociálních služeb v odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 
včetně pracovního místa vedoucího oddělení
g) zrušuje oddělení sociální práce v odboru sociálních věcí včetně pracovního místa 
vedoucího oddělení
h) zrušuje živnostenský odbor včetně pracovního místa vedoucího odboru, sekretářky 
odboru, vedoucího oddělení registrace podnikatelů a vedoucího oddělení kontrolního a 
správního
i) zrušuje 1 pracovní místo malíře v odboru hospodářské správy
j) zrušuje 1 pracovní místo referenta veřejných zakázek na právním odboru
k) zrušuje 1 pracovní místo referenta oddělení školství na odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb
l) zrušuje 2 pracovní místa referentů ve stavebním oddělení na odboru územního plánování 
a stavebního řádu
m) název odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb se mění na odbor školství, 
kultury a sportu

B) stanovuje s účinností od 1. 7. 2021

1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních služeb na 14
2. počet zaměstnanců zařazených do správního odboru na 53
3. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních věcí na 44
4. počet zaměstnanců zařazených do odboru školství, kultury a sportu na 12
5. počet zaměstnanců zařazených do právního odboru na 27
6. počet zaměstnanců zařazených do odboru územního plánování a stavebního řádu na 31
7. počet zaměstnanců zařazených do odboru hospodářské správy na 38
8. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 411

C) ukládá
1. Mgr. Miloši Studenovskému, tajemníkovi MmÚ

a) předložit RM příslušný dodatek ke Směrnici Rady města č. 1/2020 ve smyslu bodu A) a 
B) tohoto usnesení

T: 14. 6. 2021

1787/76R/21
Zřízení komisí RM, rozpočtové opatření FO a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) zřizuje

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků s účinností od 1. 6. 2021 tyto komise Rady města:
1. komisi sportu a volnočasových aktivit
2. komisi sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21

B) jmenuje

1. předsedu komise sportu a volnočasových aktivit: Mgr. Zdeněk Kubec, nar. 
*************,
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2. členy komise sportu a volnočasových aktivit:
a) Mgr. Václav Suchánek, nar. ************
b) Ing. Gabriela Volfová, nar. ************
c) Stanislav Petráček, nar. ************
d) Alexej Lesnik, nar. *************
e) Martin Vágner, nar. *************
f)Jiří Horák, nar. *************
g) Mgr. Jan Vácha, nar. *************
h) Mgr. Jan Musil, nar. ************
3. předsedkyni komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21: Mgr. Lenka 
Jaremová, nar. *************
4. členy komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21:
a) Karel Karika, nar. **************
b) Jan Janeček, nar. ************
c) Mgr. Alena Pinkasová, nar. *************
d) Mgr. Vilém Balvín, nar. **************
e) Gabriela Hubáčková, nar. *************
f) Zbyněk Haase, nar. *************

C) konstatuje

1. že v souladu s usnesením ZM č. 107/8Z/19 náleží s účinností od 1.6.2021 předsedům a 
členům komisí uvedených v bodě B) tohoto usnesení za výkon jejich funkce odměna za 
měsíc takto:
a) je-li předseda nebo člen zastupitelem města:
- předseda 6 058,- Kč
- člen 5 048,- Kč
b) Není-li předseda nebo člen zastupitelem města:
- předseda 3 030,- Kč
- člen 2 020,- Kč

D) ukládá
1. předsedům komisí uvedených v bodě B) tohoto usnesení

a) aby na prvních jednáních schválila příslušná komise svůj jednací řád a statut

T: 30. 6. 2021

E) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka v celkové výši 670,00 tis. 
Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 670,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 500,00 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 170,00 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné

1788/76R/21
Sociální fond - vyúčtování za r. 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
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1. vyúčtování Sociálního fondu za r. 2020

B) neschvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 1 064,91 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním účtu k 
31.12.2020 „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 1 064,91 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve výši 1 
064,91 tis. Kč v položce Sociální fond

1789/76R/21
Změna v obsazení orgánů obchodních společností

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje

v působnosti Valné hromady společnosti Metropolnet a.s., IČ 25439022 takto:

1. odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Mgr. Ladislava Báču

2. jmenuje členy dozorčí rady
a) Milana Anýže
b) Ing. Naděždu Myškovou
c) Mgr. Zdeňka Kubce

B) souhlasí

1. s návrhem na odvolání Vlastimila Douchy z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 49101684

2. s návrhem na jmenování Mgr. Jana Skalského do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Tepelné hospodářství Ústí nad Labem, s.r.o., IČ 49101684

C) souhlasí

1. s návrhem na odvolání Zbyňka Svobody z funkce člena dozorčí rady společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289

2. s návrhem na jmenování Filipa Nuckollse do funkce člena dozorčí rady společnosti 
Severočeské divadlo s.r.o., IČ 22774289

D) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátoru města

a) předložit materiál dle bodu B) a C) k projednání Zastupitelstvu města

T: 24. 5. 2021

1790/76R/21
Nákup dodávek silové elektřiny - informace o výběru komoditní burzy

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci, že nákup dodávek silové elektřiny pro provoz veřejného osvětlení statutárního 
města Ústí nad Labem v letech 2022 a 2023 proběhne na Českomoravské komoditní burze 
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Kladno se sídlem náměstí Sítná 3127, 272 01 Kladno Kročehlavy, IČO: 495 46 392; nákup 
zprostředkuje společnost FIN – servis a.s. za cenu 5.000,-Kč bez DPH
2. informaci, že nákup dodávek silové elektřiny pro Statutární město Ústí nad Labem 
(kromě dodávek 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.“ proběhne na Českomoravské komoditní burze Kladno se sídlem náměstí 
Sítná 3127, 272 01 Kladno Kročehlavy, IČO: 495 46 392; nákup zprostředkuje společnost 
FIN – servis a.s. za cenu 25.000,-Kč bez DPH

1791/76R/21
Rozpočtové opatření ODM - Veřejné osvětlení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 826,71 tis. Kč takto:
a)zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2, o částku 826,71 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy ODM
b)zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
826,71 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení

1792/76R/21
Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky 
"Zatraktivnění parku Mánesovy sady"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 22,80 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 22,80 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 03 o 
částku 22,80 tis. Kč na akci „Zatraktivnění parku Mánesovy sady“

1793/76R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1826 o výměře cca 80 m2 v k. ú. Brná nad Labem pro 
společnost Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 490 99 469, za těchto podmínek:
a) kupní cenu ve výši min. 60.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a znaleckým posudkem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) podél místní komunikace v ulici Mečíková zůstane manipulační pás o min. šíři 0,5 m v 
majetku města
e) stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu komunikace
f) vyhražená plocha pro fekální vůz musí být zpevněná a vodou omyvatelná
g) poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované ČSOV a souhlasu s 
umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího
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B) souhlasí

1. po uplynutí zákonné lhůty pro vyvěšení záměru s převodem části pozemku p. č. 1826 o 
výměře cca 80 m2 v k. ú. Brná nad Labem pro společnost Severočeská vodárenská 
společnost a. s., IČO 490 99 469, za těchto podmínek:
a) kupní cenu ve výši min. 60.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a znaleckým posudkem
c) podél místní komunikace v ulici Mečíková zůstane manipulační pás o min. šíři 0,5 m v 
majetku města
d) stavbou nedojde k zúžení průjezdního profilu komunikace
e) vyhražená plocha pro fekální vůz musí být zpevněná a vodou omyvatelná
f) poskytnutí součinnosti pro napojení kanalizace do nově vybudované ČSOV a souhlasu s 
umístěním kanalizace na pozemcích kupujícího

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

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

T: 31. 12. 2021

1794/76R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 371/17 ze dne 7. 6. 2017 v bodě A).

1795/76R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemku p. č. 441/44 o výměře 146 m2 v k. ú. Klíše

1796/76R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 888 o výměře cca 58 m2 z celkové výměry 2155 m2 v 
k. ú. Brná nad Labem

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 o výměře cca 58 m2 z celkové výměry 2155 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití - zahrada
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
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Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1797/76R/21
Převzetí hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s převzetím hrobek významných Ústečanů do majetku města Ústí nad Labem v souladu s 
metodikou Úřadu vlády České republiky „K péči o opuštěné německé a další hroby na 
hřbitovech v ČR“

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

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

T: 31. 12. 2021

1798/76R/21
Dohoda o ukončení nájmu parní přípojky - Městský stadion

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dohody o ukončení Smlouvy o nájmu Parní přípojky tepla pro objekt 
Masarykova 228 (TJ Spartak) ze dne 31.7.2014 se společností ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 
27309941
2. udělení souhlasu Fotbalovému klubu Ústí nad Labem, a.s., IČ: 27274055, s uzavřením 
podnájemní smlouvy na parní přípojku tepla pro objekt Masarykova 228 (TJ Spartak) se 
společností ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 27309941

1799/76R/21
Souhlas s rekonstrukcí venkovního sportoviště

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení souhlasu s rekonstrukcí venkovních sportovišť na částech pozemků p.č. 717/1 a 
719/1 v k.ú. Ústí nad Labem, které Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola 
zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, IČ: 00673358, užívá 
na základě Nájemní smlouvy ze dne 15. 12. 1999, ve znění pozdějších dodatků, za 
podmínky kladného stanoviska:
a) vodoprávního úřadu
b) orgánu ochrany přírody a krajiny
c) správce objektu elektrické sítě na p.p.č. 717/2 v k.ú. Ústí nad Labem

1800/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Akce sportovního kalendáře

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 na akci „Závěrečný turnaj Ústecké ligy 
minibeach/beach dětí a mládeže“ ve výši 34.800,- Kč
b) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ: 061 60 964 na akci „Ústí MTB CUP – seriál pěti 
závodů horských kol 2021“ ve výši 43.200,- Kč
c) Český florbal, IČ: 613 87 991 na akci „Street Floorball Leadue 2021“ ve výši 37.200,- 
Kč
d) Events 4 you, z. s., IČ: 036 75 131 na akci „Urban Callenge“ ve výši 29.500,- Kč
e) FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458 na akci „Arma Women Cup“ ve výši 
38.200,-Kč
f) FK Ústí nad Labem – ženy, z. s., IČ: 228 87 458 na akci „Arma Winter Cup“ ve výši 
33.000,- Kč
g) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609 na akci „Ústecký 
pohárek“ ve výši 23.100,- Kč
h) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 23 609 na akci „Ústecký 
pohár“ ve výši 31.400,- Kč
i) Mgr. Michal Neustupa, IČ: 014 95 101 na akci „Winter Milada Run 2021“ ve výši 
41.000,- Kč
j) Potápěči Ústí nad Labem p. s., IČ: 050 84 750 na akci „Ústecký žabák“ ve výši 10.600,- 
Kč
k) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 na akci „Krajský kvalifikační 
turnaj MČR Beginners“ ve výši 16.000,- Kč
l) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 na akci „Vánoční pohár nadějí 
2021“ ve výši 16.200,- Kč
m) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 na akci „Ústecký regionální pohár a Ústecká 
regionální liga družstev karate žactva“ ve výši 41.900,- Kč
n) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 na akci „Vánoční pohár talentů karate 2021“ ve 
výši 41.300,- Kč
o) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Mezinárodní 
turnaj kadetů v boxu „OH naděje“ ve výši 40.300,- Kč
p) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s., IČ: 057 80 853 na akci 
„Ústecký kilometr“ ve výši 16.500,- Kč
q) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343 na akci „49. 
Ústecká zatáčka“ ve výši 36.500,- Kč
r) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 na akci „Pohár PKÚ“ ve výši 33.500,- Kč
s) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na akci „Ústecká 
bruslička“ ve výši 33.100,- Kč
t) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na akci „Krušnohorská 
brusle“ ve výši 46.000,- Kč
u) Už tam budeeem?!, z. s., IČ: 069 99 786 na akci „T-Mobile Olympijský běh v Ústí nad 
Labem“ ve výši 20.500,- Kč
v) Už tam budeeem?!, z. s., IČ: 069 99 786 na akci „Běh pro paměť národa“ ve výši 
18.600,- Kč

B) neschvaluje
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1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ tomuto subjektu:
a) TAJV, z. s., IČ: 092 87 0964 na akci „Sportovní den mládeže s TAJV v Ústí nad Labem“
b) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Telnický 
lesní běh“
c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Telnická 15“
d) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na akci „Labský 
pohár ve střelbě“

1801/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné 
uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Jan Ulman, nar. *************, Ústí nad Labem na „Reprezentace a podpora 
juniorského jezdce Supermoto 250 ccm – zajištění sportovní sezony 2021“ ve výši 41.000,- 
Kč

B) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb (OŠKS) v oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následným uzavřením 
smluv s těmito subjekty takto:

a) University Sport Agency z. s., IČ: 091 47 063 na „Podpora sportovní reprezentace 
univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem“ ve výši 124.000,- 
Kč

b) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 na akci „Mistrovství ČR 
dospělých a dorostu v plavání – 4. kolo Českého poháru“ ve výši 178.000,- Kč

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

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

T: 28. 6. 2021

1802/76R/21
Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2021 „Akce volnočasového 
kalendáře“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. matematické zaokrouhlování částek na celé stokoruny nahoru na základě bodového 
hodnocení žádostí v oblasti volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“
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2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Animal Therapy z.s. (IČ 095 23 821) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí "Den 
s Animal Therapy - Prázdniny se blíží" ve výši 5.000,- Kč
b) ARACHNOPARK WORLD, družstvo (IČ 254 09 417) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí "Teraristika v Ústí aneb Oči do Přírody" ve výši 19.500,- Kč
c) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi (IČ 183 82 410) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „PORTA BOHEMICA - 
Pohádková cesta“ ve výši 7.300,- Kč
d) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi (IČ 183 82 410) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický pochod „Ústecká jarní padesátka“ 
ve výši 7.500,- Kč
e) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 17.100,- 
Kč
f) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „POHÁR OSVOBOZENÍ TART“ ve výši 
17.300,- Kč
g) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) na 
částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve výši 16.800,- 
Kč
h) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě 2021“ ve výši 25.000,- Kč
i) KČT, odbor LOKO Teplice (IČ 751 12 621) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Loučení 2021 ve výši 25.900,- Kč
j) Mensa České republiky (IČ452 48 591) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Logická olympiáda - Ústecký kraj" ve výši 7.900,- Kč
k) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 14.400,- Kč
l) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Večerníčkova zahrada“ ve výši 7.800,- Kč
m) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Umíme 
využít volný čas“ ve výši 9.500,- Kč
n) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Závody kočárků 2021“ ve výši 21.600,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ a 
následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky“ ve 
výši 10.000,- Kč
b) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených s „Projekt 
"Uvaž pásek, neber drogy!““ ve výši 30.000,- Kč
c) Animal Therapy z.s. (IČ 095 23 821) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 11 z 21



„Den s Animal Therapy - Rozloučení s prázdninami“ ve výši 30.000,- Kč

1803/76R/21
Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol v Ústí nad Labem 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy základní 
školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních pomůcek

1804/76R/21
Jmenování zástupců zřizovatele do školských rad základních škol na území 
Statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

1. v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání zástupce zřizovatele do školských rad 
základních škol na území statutárního města Ústí nad Labem:
a) na Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37:
Romana Macka
Olgu Bačinovou
b) na Základní škole Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské 3084/8:
Bc. Lianu Wagnerovou
Ing. Vladimíra Skalníka
c) na Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5:
Karla Kariku
d) na Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19:
Jiřího Škodu
Bc. Michelle Skřivanovou
e) na Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19:
Ing. Bc. Petra Bandase
Mgr. Evu Železnou
f) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6:
Elišku Pinkasovou, Dis.
Karla Punčocháře
g) na Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5:
Mgr. Alenu Vaněčkovou
Jana Janečka
h) na Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2:
Mgr. Martina Krska
Olgu Bačinovou
j) na Základní škole ústí nad Labem, Mírová 2734/4:
Ing. Jiřího Macha
Pavla Štěpaře
k) na Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4:
Bc. Pavla Dufka
Mgr. Alenu Pikasovou
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l) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5:
Mgr. Pavla Peterku
Mgr. Marii Čápovou
m) na Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6:
Bc. Jindřicha Hossingera
Mgr. Jana Váchu
n) na Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17:
Pavla Vodseďálka
Mgr. Jiřího Kroise
o) na Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38:
Bc. Janu Bohuňkovou
Ivanu Fišerovou
p) na Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A:
MUDr. Jiřího Madara
PaedDr. Jana Eichlera
q) na Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193:
Martina Beneše
Mgr. Ivetu Hejdukovou
r) na Základní škole Ústí na Labem, Rabasova 3282/3:
Jaroslava Šimanovského
Ludmilu Dostálovou
s) na Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150:
Ing. Jaroslava Nováka
Yvetu Tomkovou
t) na Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277:
Mgr. Janu Tošovskou

1805/76R/21
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2021/2022 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. otevření přípravných tříd základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský 
zákon) v platném znění, ve školním roce 2021/2022 na:

a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace – 1 třída

b) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace – 1 třída

c) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace – 2 třídy

d) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace – 1 třída

e) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace – 1 třída
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f) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace – 1 třída

g) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace – 1 třída

h) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,příspěvková organizace – 1 třída

2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, (školský zákon) v platném znění, na školní rok 2021/2022 – nejvyšší 
počet žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
b) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravných tříd na základních školách uvedených v 
bodě A) 1.
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravných třídách základních 
škol uvedených v bodě A) 2.

1806/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a ODM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru dopravy a majetku ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 100 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD, 
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 100 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru dopravy a majetku ve výši 90,00 tis. 
Kč
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 90,00 tis. 
Kč v položce provozní výdaje
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 90,00 tis. Kč

1807/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 490,23 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 490,23 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí příspěvků na provoz pro příspěvkové organizace v 
celkové výši 490,23 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města v 
rámci pojistných událostí, takto:

Základní škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace 2,64 tis. Kč

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 32,63 tis. Kč

Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 19,00 tis. Kč

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 
3,22 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,příspěvková organizace 13,44 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace 11,52 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 3,04 tis. Kč

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 55,19 tis. Kč

Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace 44,73 tis. 
Kč

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace 76,04 tis. 
Kč

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 197,85 tis. Kč

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace 13,57 tis. Kč

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace 4,05 tis. 
Kč

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 13,31 tis. Kč

1808/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT - MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 226,32 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu 
výdajů v rámci realizovaného projektu ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 226,32 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického 
rozvoje o částku 226,32 tis. Kč

2. rozpočtové opatření rozpočtu odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic a kanceláře tajemníka v celkové výši 173,82 tis. Kč – převod finančních prostředků 
na úhradu výdajů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II 
pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, Oddělení strategického 
rozvoje o částku 173,82 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 173,82 tis. Kč na úhradu 
osobních výdajů takto:
- v položce Mzdové prostředky 130,13 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 43,69 tis

1809/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelové neinvestiční dotace pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 4 950,04 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
životního prostředí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 950,04 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 pro Zoologickou 
zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 4 950,04 tis. Kč v rámci 
programu „Příspěvek zoologickým zahradám“ pro rok 2021

1810/76R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – „Čelakovského – smíšený dům“

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

1. Informace o aktuálním vývoji projektu „Čelakovského – smíšený dům“

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 32 548 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05, o částku 5 996 tis. Kč u 
akce „Stavba tenisové haly“
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b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 359,27 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
c) zapojení volných prostředků z VHČ roku 2020 do příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 5 
054,90 tis. Kč v položce Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
d) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 8 500 
tis. Kč
e) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 3 000 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
f) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 5 637,83 tis. Kč – 
Investiční rezerva
g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05, o částku 32 548 tis. Kč 
na akci „Čelakovského – smíšený dům“

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

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

T: 24. 5. 2021

1811/76R/21
Grafický vizuál města Ústí nad Labem

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

1. výjimku z postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 1 680,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 1 680,00 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04, o částku 1 680,00 tis. 
Kč na akci „Grafický vizuál města Ústí nad Labem“

2. uzavření smlouvy o organizaci designérské soutěže na základě výjimky se společností 
Czechdesign center, s.r.o. (IČ: 06196870) na zhotovení vizuální identity statutárního města 
Ústí nad Labem, která je přílohou tohoto usnesení

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

a) podniknout kroky k zahájení projektu „Grafický vizuál města Ústí nad Labem“ a 
spolupracovat se společností Czechdesign center, s.r.o. (IČ: 06196870) s organizováním 
otevřené dvoukolové designerské soutěže na jednotný vizuální styl

T: 30. 6. 2021

1812/76R/21
Projekt „Forget Heritage“ - finanční ukončení realizace projektu a rozpočtové 
opatření FO

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

1. informace o aktuálním vývoji realizace projektu "Forget Heritage"

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 588,74 tis. Kč - zapojení finanční 
podpory z programu Interreg CENTRAL EUROPE ke spolufinancování projektu "Forget 
Heritage" takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 588,74 tis. Kč v položce Ostatní přijaté 
transfery - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 588,74 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

1813/76R/21
„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ – uzavření Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o dílo 

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

1. změnové listy č. 10 až 13, které jsou přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou tohoto usnesení

1814/76R/21
Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

1. plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Ing. Martinu Strakošovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové organizace 
(platový výměr č. 67/2021) s účinností od 1. 6. 2021
b) Mgr. Aleně Varmužové, ředitelce Mateřské školy Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 
3032/6, příspěvkové organizace (platový výměr č. 68/2021) s účinností od 1. 6. 2021
c) Bc. Dittě Hromádkové, ředitelce Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace (platový výměr č. 69/2021) s účinností od 1. 7. 2021
d) Mgr. Věře Valtové, ředitelce Mateřské školy Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 70/2021) s účinností od 1. 7. 2021
e) Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 71/2021) s účinností od 1. 7. 2021

B) schvaluje

1. dle ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu při dovršení životního jubilea
a) Ing. Petru Boťanskému, řediteli Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 
organizace, rozhodnutí č. O/4/2021

1815/76R/21
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Vyhlášení veřejné zakázky „Vybudování multimediální a ICT učebny“ Základní 
školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací

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

1. uzavření příkazní smlouvy mezi Základní školou Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkovou organizací a společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 
Moravská Ostrava, 702 00, IČ 28591534 na administraci a dotační management projektu, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto materiálu

B) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální a ICT 
učebny – dodávky ICT a vnitřní konektivity“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 
965 530 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení organizací Základní 
škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování multimediální a ICT učebny – 
dodávka ICT a vnitřní konektivity“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto materiálu
3. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální a ICT 
učebny – dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 
výši 967 105 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení organizací Základní 
škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
4. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Vybudování multimediální a ICT učebny – 
dodávka nábytku a nábytkového vybavení“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto 
materiálu

C) rozhoduje

1. o udělení výjimky ze Směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek článku 6, 
odst. 6.5 ve věci administrace veřejných zakázek dle bodu B) 1. tohoto usnesení 
financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný 
regionální operační program společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ 28591534, která je zároveň administrátorem celého projektu
2. o udělení výjimky ze Směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek článku 6, 
odst. 6.5 ve věci administrace veřejných zakázek dle bodu B) 3. tohoto usnesení 
financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaný 
regionální operační program společností mumandi s.r.o., se sídlem Sokolská 1615/50, 702 
00 Moravská Ostrava, IČ 28591534, která je zároveň administrátorem celého projektu

D) pověřuje

1. Ing. Jiřího Kovačíka, zástupce společnosti mumandi s.r.o. - administrátora projektu
a) ke všem administrativním úkonům, souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, s výjimkou administrativních úkonů uvedených v § 43 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek
2. Mgr. Michala Kapouna, ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace
a) ke všem administrativním úkonům, souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, uvedeným v § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
3. Mgr. Jaroslavu Zámostnou, zástupkyni ředitele Základní školy Ústí nad Labem, 
Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
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a) ke všem administrativním úkonům, souvisejících s veřejnou zakázkou dle bodu B) 1. a 3. 
tohoto usnesení, uvedeným v § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Michala Kapouna

E) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Mgr. Michal Kapoun, ředitel ZŠ Rabasova
b) Mgr. Miroslav Král, zástupce ředitele ZŠ Rabasova
c) Mgr. Jaroslav Burda, zaměstnanec ZŠ Rabasova
d) Ing. Jiří Kovačík, zástupce spol. mumandi s.r.o. – administrátor projektu
e) Bc. Kateřina Lysáková, vedoucí odd. veřejných zakázek Právního odboru MmÚ
f) Miroslav Svoboda, síťový a bezpečnostní specialista společnosti Metropolnet a.s.
2. náhradníci:
a) Mgr. Jaroslava Zámostná, zástupkyně ředitele ZŠ Rabasova
b) Mgr. Václav Pěkný, zaměstnanec ZŠ Rabasova
c) Lubor Zámostný, zaměstnanec ZŠ Rabasova
d) Ing. Petra Kantorová, zástupce spol. mumandi s.r.o. – administrátor projektu
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek Právního odboru MmÚ
f) Bc. David Vejsada, výkonný ředitel společnosti Metropolnet a.s.

1816/76R/21
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zajištění TDI

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy "O poskytnutí služeb technického a kontrolního dozoru" 
spočívajícího ve změně fakturačních procesů a osob oprávněných jednat ve věcech 
technických

1817/76R/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - opěrná zeď Vaňov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s názvem "Ústí nad Labem, Vaňov - opěrná zeď - oprava 
kotev"

1818/76R/21
Zachování Zdravotního Ústavu v Ústí nad Labem

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

1. informace o plánovaném zrušení Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1. s plánovaným zrušením Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

C) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátoru města
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a) předložit materiál dle bodu A) a B) zastupitelstvu města k projednání

T: 24. 5. 2021

1819/76R/21
Návrh OZV o regulaci provozování hazardních her 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s návrhem obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem o regulaci provozování 
hazardních her

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

a) předložit návrh vyhlášky ve smyslu bodu A) k projednání na zasedání zastupitelstva 
města

T: 24. 5. 2021

1820/76R/21
Vyvěšení vlajky Státu Izrael

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vyvěšení vlajky Státu Izrael na dobu jednoho týdne (18. 5. – 25. 5. 2021) na budovu 
Magistrátu města Ústí nad Labem jako podporu Irzaele v boji proti terorismu

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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datum činnost poznámky

4. 5. oznámení, výzva školám k podávání žádostí OŠKS

10. 5. ukončení podávání žádostí o 1. zálohu (60%) ZŠ

do 19. 5. kontrola žádostí, zpracování materiálu do RM OŠKS

31. 5. schválení rozpočtového opatření do RM OŠKS

do 14. 6. zasílání 1. zálohy školám OŠKS

červen-září nákup pomůcek a potřeb ZŠ

1. 10. oznámení, výzva školám k podávání žádostí OŠKS

15. 10. ukončení podávání žádostí o 2. zálohu (40%) ZŠ

27. 10. kontrola žádostí, zpracování materiálu do RM OŠKS

8. 11. schválení rozpočtového opatření do RM OŠKS

30. 11. zasílání 2. zálohy školám OŠKS

10. 12. celkové vyúčtování k určenému datu - ukončení čerpání ZŠ

14. 12. odevzdání vyúčtování ZŠ

do 16. 12. kontrola vyúčtování OŠKS

do 31. 12. vratky na účet MmÚ ZŠ

10. 5. ukončení podávání žádostí o 1. zálohu (60%) ZŠ

červen-září nákup pomůcek a potřeb ZŠ

15. 10. ukončení podávání žádostí o 2. zálohu (40%) ZŠ

10. 12. celkové vyúčtování k určenému datu - ukončení čerpání ZŠ

14. 12. odevzdání vyúčtování ZŠ

do 31. 12. vratky na účet MmÚ ZŠ

4. 5. oznámení, výzva školám k podávání žádostí OŠKS

do 19. 5. kontrola žádostí, zpracování materiálu do RM OŠKS

31. 5. schválení rozpočtového opatření do RM OŠKS

do 14. 6. zasílání 1. zálohy školám OŠKS

1. 10. oznámení, výzva školám k podávání žádostí OŠKS

27. 10. kontrola žádostí, zpracování materiálu do RM OŠKS

8. 11. schválení rozpočtového opatření do RM OŠKS

do 30. 11. zasílání 2. zálohy školám OŠKS

do 16. 12. kontrola vyúčtování OŠKS

Harmonogram poskytování účelového příspěvku pro žáky 1. ročníků ZŠ - 2021

Harmonogram poskytování účelového příspěvku pro žáky 1. ročníků ZŠ - 2021 - školy

Harmonogram poskytování účelového příspěvku pro žáky 1. ročníků ZŠ - 2021 - OŠKS

Harmonogram pro rok 2021.xlsx k usnesení č. 1803/76R/21
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STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu Statutárního města Ústí nad Labem  strana číslo 2 

4. Organizátor prohlašuje, že disponuje potřebným odborným zázemím a dlouholetými 
odbornými zkušenostmi z pořádání designérských soutěží. 

 
 
 
 

Článek II. 
   ÚČEL SMLOUVY 

 
1. Účelem Smlouvy je zajistit po odborné, praktické a organizační stránce uskutečnění Soutěže 

a výběr jejího vítěze. 
 
 

Článek III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem této Smlouvy je komplexní závazek Organizátora řádně provést činnosti sjednané 

touto smlouvou, na jejichž základě bude s využitím vlastního konceptu a know-how pro 
Objednatele jménem Objednatele vykonávat činnosti dle této Smlouvy za účelem dosažení 
výsledku vyjádřeného v článku II. této Smlouvy. 

 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit Organizátorovi za řádné a včasné plnění předmětu Smlouvy 

sjednanou odměnu. 
 
 

Článek IV. 
ČINNOST ORGANIZÁTORA 

 

1. Smluvní strany sjednávají, že činnostmi, k nimž se Organizátor zavázal ve smyslu článku III. 
této Smlouvy, a to k řádnému naplnění účelu této smlouvy vymezenému v čl. II, jsou 
následující aktivity: 
 

a) příprava a vedení interního workshopu s cílem definovat některé části zadání a potřeby 
Objednatele; 

b) příprava a sestavení konceptu a pravidel Soutěže; 
c) příprava a vedení mediální kampaně soutěže s cílem oslovit designéry, včetně vytvoření 

klíčového vizuálu a copywritingu soutěže; 
d) produkce Soutěže a komunikace s účastníky, zajištění sběru a přípravy soutěžních prací 

pro vyhodnocení; 
e) sestavení kredibilního sboru odborných hodnotitelů Soutěže (poroty), organizace dvou 

zasedání členů poroty, hlasování a vyhodnocení Soutěže;  
f) konzultace autorských práv vč. vzoru licenční smlouvy, popř. smlouvy o dílo s vítězem 

soutěže po dobu trvání Soutěže; 
g) administrace veřejné zakázky v součinnosti s Objednatelem; 
h) smluvní strany dále mohou zvláštními dodatky k této Smlouvě doplnit, upřesnit a 

konkretizovat obsah, rozsah a způsob provádění činností Organizátora dle této Smlouvy.  
 

2. Součástí činností, k nimž se Organizátor zavázal ve smyslu článku III. této Smlouvy, nejsou 
činnosti, jejichž potřeba na straně zadavatele vyvstane po výběru vítězného návrhu Soutěže 
na vizuální identitu Objednatele, není-li potřebnost těchto činností prokazatelně vyvolaná 
jednáním Organizátora v rozporu s touto smlouvou. 

 
3. Organizátor je povinen veškeré plnění dle této smlouvy vykonávat řádně a včas dle 

harmonogramu, který je přílohou této Smlouvy. Organizátor je povinen v rámci provádění 
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činností dle této Smlouvy postupovat tak, aby Soutěž byla ukončena výběrem vítězného 
uchazeče či jiným závěrem zasedání poroty soutěže nejpozději do 17. 12. 2021.   

 
4. Za účelem dodržení uvedené lhůty poskytne Objednatel Organizátorovi informace, pomoc a 

součinnost.  
 
 
 
 
 

Článek V. 
    HRAZENÍ NÁKLADŮ 

 
1. Nákladem dle této Smlouvy se rozumí každé skutečně vynaložené peněžní či penězi 

ocenitelné plnění (věcné protiplnění, dodávka prací, služeb, poskytnutí práv ze strany 
Organizátora) potřebné při účelném a řádnému výkonu činností Organizátora a k dosažení 
výsledku dle této Smlouvy, jehož výše se neodchyluje od obvyklých cenových poměrů (dále 
jen jako „Náklady“). 
 

2. Není-li v této Smlouvě či zvláštní dohodou stran ad hoc v jednotlivých případech výslovně 
stanoveno jinak, Objednatel nemá povinnost hradit Organizátorovi vynaložené Náklady.                   
Má se za to, že paušální náhrada Nákladů organizátora je již zakalkulována v odměně 
Organizátora. 

 
3. Dojde-li v průběhu trvání smluvního vztahu z objektivních příčin (v rozporu s obvyklým 

předpokládaným během událostí k datu podpisu této Smlouvy či k datu podpisu jednotlivých 
ujednání ad hoc dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy) ke zvýšení očekávaných Nákladů oproti 
odhadu sjednanému dodatkem ve smyslu článku V. odst. 2 této Smlouvy, mohou se strany 
dohodnout na zvýšení odměny Organizátora o částku tohoto nepředpokládaného zvýšení 
nákladů.  

 
 

Článek VI. 
  ODMĚNA 

 
1. Organizátorovi náleží jednorázová odměna za poskytnutí plnění dle této Smlouvy v plném 

rozsahu v celkové výši 235.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicet pět tisíc korun českých). 
Organizátor je plátcem DPH. K odměně bude připočteno DPH v zákonné výši. 

 
2. Odměna je splatná ve dvou splátkách bezhotovostním převodem na účet Organizátora 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. První splátka je stanovena ve výši 117.500,- Kč bez DPH 
(slovy: sto sedmnáct tisíc pět set korun českých) a je splatná na základě faktury vystavené 
Organizátorem nejdříve po nabytí účinnosti této Smlouvy. Druhá splátka je stanovena ve výši 
117.500,- Kč bez DPH (slovy: sto sedmnáct tisíc pět set korun českých) a je splatná na základě 
faktury vystavené Organizátorem nejdříve po řádném ukončení Soutěže - výběrem vítězného 
uchazeče či jiným závěrem zasedání poroty Soutěže. 

 
3. Organizátor je povinen vystavit Objednateli k jednotlivým splátkám fakturu s náležitostmi 

daňového dokladu. Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení Objednateli. Fakturu bude 
Organizátor Objednateli zasílat v elektronické podobě ve formátu PDF e-mailem na adresu 
Objednatele: tomas.koci@mag-ul.cz. 

 

4. V případě, že Organizátorem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle 
odst. 3 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, je Objednatel 
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oprávněn ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Organizátorovi 
k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti odměny se v takovémto případě počíná běžet ode 
dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatel 
Organizátorovi fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře 
objednatel nemá výhrady. 

 
5. V případě prodlení Objednatele s placením odměny či její splatné části je Organizátor 

oprávněn pozastavit svá plnění dle této Smlouvy až do doby úplného uhrazení odměny či její 
splatné části, aniž by se tím sám ocitl v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. 
 

6. Skicovné, které se vyplácí v Soutěži účastníkům Soutěže, stejně jako odměny externím 
porotcům Soutěže, poradcům, externím spolupracovníkům osloveným přímo Objednatelem, 
soudní, správní či jiné veřejnoprávní poplatky (platí-li se), jakož i náklady na znalce či 
tlumočníky, vyžádá-li Objednatel posudek nebo úřední překlad, nejsou součástí Odměny a 
jdou k tíži Objednatele.  

 

7. Vznikne-li během smluvního vztahu potřeba dalších prací nespecifikovaných v čl. IV bod 1 této 
Smlouvy, zavazuje se Organizátor na základě předchozího pokynu Objednatele k jejich 
provedení, a to za odměnu ve výši 1.000 Kč bez DPH za hodinu. Provede-li Organizátor tyto 
činnosti bez předchozího pokynu Objednatele, není Objednatel povinen náklady touto činností 
vzniklé hradit a tyto jdou k tíži Organizátora. 

  
 

Článek VII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA 

 
1. Organizátor se zavazuje vystupovat ve vztahu k účastníkům Soutěže jménem Objednatele a 

zajišťovat veškerou komunikaci s účastníky. Současně je vždy povinen uvést skutečnost, že 
vyhlašovatelem Soutěže je Objednatel. Bude-li toho třeba, vystaví Objednatel Organizátorovi 
písemnou plnou moc.  

 
2. Organizátor je povinen postupovat při své činnosti s odbornou péčí. 

 
3. Organizátor při své činnosti není vázán pokyny Objednatele stran vyhodnocení soutěžních 

návrhů Soutěže (stanovisko o hodnocení soutěžních návrhů přijímá porota jako celek, součástí 
poroty jsou zástupci Objednatele), jinak pokyny Objednatele vázán je a je také povinen 
respektovat oprávněné zájmy Objednatele a dbát ochrany jeho dobrého jména, jakož i dobré 
pověsti Soutěže. Objednatel je oprávněn sdělit Organizátorovi písemnou formou své výhrady 
k jeho činnosti. Organizátor je povinen respektovat pokyny Objednatele, zprošťuje se však, 
v případě, že s těmito pokyny nesouhlasí a nesouhlas písemně vyjádří, odpovědnosti za 
výsledek, jehož bude dosaženo v důsledku respektování pokynu Objednatele.  

 
4. Organizátor odpovídá za to, že v činnostech, které dle této Smlouvy vykonává nebo má 

vykonat za Objednatele, bude postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Dále bude Objednateli poskytovat při 
administraci veřejné zakázky součinnost tak, aby na straně Objednatele nedošlo k porušení 
výše uvedeného předpisu.  
 

5. Organizátor nenese odpovědnost za škodu vzniklou Objednateli, která není bezprostředním 
důsledkem porušení povinnosti Organizátora provádět řádně činnosti specifikované v této 
Smlouvě. 
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6. Organizátor je povinen řádně vypořádat a zapracovat oprávněné připomínky, výhrady a 
námitky Objednatele vůči pravidlům soutěže, návrhů smluvních dokumentů apod. ve lhůtě 14 
dnů ode dne jejich obdržení. 

 
 

Článek VIII. 
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

 
1. Objednatel je výhradně oprávněn schválit pravidla Soutěže. Poté se zavazuje tato pravidla 

bezvýhradně dodržovat. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností strany deklarují, že 
Objednatel ani Organizátor nebudou pravidla Soutěže ex post jednostranně upravovat či 
měnit, změna je možná pouze dohodou obou smluvních stran, pokud tato změna bude možná 
z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, popř. z hlediska ostatních obecně závazných právních předpisů. 

 
2. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Organizátora kdykoli v jednotlivých realizačních fázích 

Soutěže informaci o stavu a průběhu příprav/realizace. Organizátor se zavazuje umožnit 
Objednateli kontrolu prováděných prací a poskytnout informace o stavu a průběhu 
příprav/realizace Soutěže bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Kontrolou však nesmí být ohroženo dodržení soutěžních podmínek. 

 
3. Objednatel je povinen poskytnout Organizátorovi veškerou součinnost nezbytnou pro realizaci 

předmětu této Smlouvy, mimo jiné se zavazuje poskytnout Organizátorovi na jeho požádání 
veškeré informace a materiály potřebné k plnění předmětu této Smlouvy, a to bez zbytečného 
odkladu (nejpozději do 5 dnů od doručení žádosti Organizátora) tak, aby mohlo být plnění dle 
této smlouvy Organizátorem vykonáno řádně a včas dle harmonogramu, který je přílohou této 
Smlouvy.  
 

4. Prodlení Objednatele s vykonáním vyžádané nebo v této Smlouvě ujednané součinnosti 
odsouvá termín plnění o dobu prodlení.  

 
 

Článek IX. 
POSKYTNUTÍ LICENCÍ POTŘEBNÝCH K REALIZACI SOUTĚŽE 

 
1. Objednatel na základě požadavků Organizátora sdělí, zda je (z titulu zákonných či smluvně 

nabytých oprávnění) nositelem práv duševního vlastnictví k předmětům ochrany (k nimž se 
vztahují zejména práva autorská, práva k databázím, práva k záznamům děl, či práva 
z ochranných známek), o jejichž užití má Organizátor zájem při přípravě, realizaci a prezentaci 
Soutěže (jde zejména o současnou vizuální identitu, loga, logotypy, obrazové a zvukově 
obrazové propagační materiály, fotografie apod.). 
 

2. Touto Smlouvou Objednatel poskytuje Organizátorovi a dalším Objednatelem písemně 
odsouhlaseným spolupracujícím třetím osobám oprávnění k užití předmětů duševního 
vlastnictví dle předchozího odstavce v rozsahu potřebném pro plnění povinností Organizátora 
a dosažení účelu této Smlouvy, pokud je nositelem práv duševního vlastnictví a je tak 
oprávněn oprávnění dle tohoto ustanovení poskytnout. Oprávnění dle tohoto článku je ve zde 
uvedeném smyslu vymezeno pro všechny způsoby užití, bez množstevního a územního 
omezení, pro dobu příprav, realizace a prezentace Soutěže, a to po dobu trvání této smlouvy. 

 
3. Organizátor je oprávněn udělit v nezbytném rozsahu ke shodným účelům dle tohoto článku 

v rámci svých licenčních oprávnění podlicenci třetím osobám, a to s předchozím souhlasem 
Objednatele a hrozí-li nebezpečí z prodlení i bez předchozího souhlasu Objednatele s tím, že 



 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

Smlouva o organizaci designérské soutěže na vizuální identitu Statutárního města Ústí nad Labem  strana číslo 6 

v takovém případě si Organizátor vyžádá následný souhlas Objednatele bez zbytečného 
odkladu.  

 
4. Objednatel uděluje ve prospěch Organizátora svolení ke zveřejnění, úpravám a zpracování, 

spojení a zařazení do souboru, týkající se předmětů ochrany dle tohoto článku, pokud je 
nositelem příslušných práv, jsou-li takové zásahy nezbytné a plně v souladu s plněním účelu 
této Smlouvy. 

 
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že veškerá licenční a další oprávnění dle tohoto článku 

jsou poskytnuta bezúplatně. 
 

6. Oprávnění a svolení dle tohoto článku jsou podmíněna skutečností, že ze strany Organizátora 
nebude v souvislosti s nakládáním příslušnými předměty ochrany proveden žádný zásah do 
osobnostních práv Objednatele a/nebo autora, nebude narušena jejich důstojnost nebo dobré 
jméno.   

 
 

Článek X. 
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Obě smluvní strany jsou povinny vést komunikaci přednostně na níže uvedené kontakty dle 

záhlaví této Smlouvy pro potřeby operativního kontaktu v průběhu trvání smluvního vztahu: 
za Objednatele: Mgr. Tomáš Kočí, tomas.koci@mag-ul.cz, 475 271 253,  

 za Organizátora: Mgr. Eliška Malečková, eliska.maleckova@czechdesign.cz, 723 805 149. 
 

2. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozví 
v průběhu smluvního vztahu, které tvoří součást obchodního tajemství kterékoliv smluvní 
strany. Organizátor bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a musí 
tak dodržovat povinnosti z tohoto právního předpisu vyplývající. 

 
3. V případě, že se jedno či více ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, konstatují smluvní 

strany ve vzájemné shodě, že ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Obě smluvní strany pak 
v souladu s touto Smlouvou nahradí ustanovení neplatné ustanovením platným, a to tak, aby 
se toto nové ustanovení lišilo od původního co nejméně a odpovídalo předmětu a účelu této 
Smlouvy. 

 
 

Článek XI. 
TRVÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2021.  

 
2. Smlouva může být kdykoliv ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením ze 

zákonných důvodů. Platnost této smlouvy lze prodlužovat pouze na základě písemného 
dodatku odsouhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami.  

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající přecházejí na jejich právní 

nástupce. 
 
4. V případě předčasného ukončení smluvního vztahu jsou smluvní strany povinny vrátit si 

navzájem poskytnutá plnění, je-li to možné či je-li to v daném konkrétním případě rozumné a 
obvyklé; jinak jsou povinny poskytnout si náhradu za vzniklé bezdůvodné obohacení, vzniklo-
li. Organizátor je povinen vrátit Objednateli veškeré poskytnuté podklady bez zbytečného 





STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                     SML                                                                                                              

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

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

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

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

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

 

2. METALL QUATRO spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Miroslavem Štýbrem, jednatelem 

se sídlem:   Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec 

IČ:     61538213     

DIČ:    CZ61538213  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:    3293310267/0100  

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr, jednatel   

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

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 

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

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I.  Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

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

Labem“. Dále byl uzavřen dne 4. 12. 2020 Dodatek č. 1 a dne 24. 3. 2021 Dodatek č. 2, 

jehož předmětem je prodloužení termínu plnění a navýšení smluvní ceny za dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo včetně změnových listů č.10 až 13.pdf k usnesení č. 1813/76R/21



2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 14. 
uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku, jehož podstatou je rozšíření předmětu 
plnění smlouvy, které je přesně specifikováno ve změnových listech č. 10 až 13, které tvoří 
přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

II. Předmět 

1.  Smlouva se tímto Dodatkem č. 3 mění takto: 

 

- článek V. první odstavec nově zní: 

  

  Cena díla je stanovena ve výši bez DPH                              15 795 248,37 Kč 

  DPH 21 %             3 317 002,16 Kč    

  Cena celkem včetně DPH                           19 112 250,53 Kč 

  (Slovy: „devatenáctmilionůstodvanácttisícdvěstěpadesát korun českých 53 haléře“) 

 

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

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

na díle žádná jiná odměna. 

III. Závěrečná ustanovení 

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

Dodatku č. 2 zůstávají beze změny. 

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

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

některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

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

vyhotovení zhotovitel. 

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

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

Příloha: změnový list č. 10 až 13 

V Ústí nad Labem dne   

    

Ve Vysoké Peci dne  

Objednatel: 

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

Zhotovitel: 

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

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

     Miroslav Štýbr 

           Jednatel  

METALL QUATRO spol. s r. o. 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referentka krizového a 
havarijního plánování MmÚ 

 a 

 Ing. Linda Kaňková, referentka krizového a havarijního 
plánování MmÚ 

bankovní spojení:  Raiffeisen bank 

číslo účtu:     5017001555/5500 

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

 

2. STRABAG Rail a.s.  

zastoupená/ý:    Zdeněk Pavel, prokurista 

    Martin Kománek, prokurista    

se sídlem:   Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
IČO:    254 29 949     

DIČ:    CZ254 29 949  
bankovní spojení:  Raiffeisen bank   

číslo účtu:    1121101929/5500 

Pověřená osoba k jednání: Zdeněk Pavel, ředitel oblasti, Tel: 602 655 598  

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

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
stavební práce v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen 

„Dodatek“) 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem 

být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

 

Dodatek č. 1 k SOD Vaňov.pdf k usnesení č. 1817/76R/21



I. Úvodní ustanovení 

 
1. Smluvní strany dne 20. 04. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML 1024962, (dále jen 

„Smlouva“), jejíž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad 
Labem, Vaňov – Opěrná zeď – oprava kotev“ (dále jen „veřejná zakázka“). 
 
 

II. Předmět dodatku 

1. Předmětem Dodatku není dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatná změna, která by umožnila 

účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, nebo by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch 

vybraného dodavatele, ani nevede k rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 

2. Předmětem tohoto Dodatku je upřesnění povinností týkající se součinnosti zhotovitele a 

poddodavatele, dodavatele a dalších osob, které budou provádět činnosti na staveništi 

s koordinátorem BOZP na plnění podlimitní veřejné zakázky. 

3. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené 

smlouvy o dílo: 

 
Smlouva se v čl. III. doplňuje: 

14. Koordinátora BOZP při provádění Díla provádí na základě objednávky 
„Objednávka_Koordinátor BOZP vč. zpracování plánu BOZP k projektu: Ústí nad 
Labem, Vaňov – Opěrná zeď – Oprava kotev“, číslo objednávky: Z1012100048, 
společnost V A R I A s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb.  

15. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů, a stanovený Plán BOZP dle jeho aktualizací. 

 
 
Smlouva se dále mění tak, že čl. VI. odst. 7 nově zní takto: 
 

7. Osobou oprávněnou objednatelem k provádění kontrol je zástupce objednatele ve 
věcech technických: Ing. Lucie Čermáková a Ing. Linda Kaňková, referentky krizového 
a havarijního plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem. 
Osobou oprávněnou k provádění kontrol ve věcech autorského dozoru za společnost 
AZ Consult, spol. s r.o. je: Ing. Martin David a ve věcech BOZP je za společnost  
V A R I A s.r.o. Filip Bartoška. 

 
Smlouva se dále mění tak, že  čl. VII. odst. 5 nově zní takto: 
 

5. Zhotovitel je povinen spolupracovat s oprávněnou osobou dle čl. VI. odst. 7 této 
smlouvy, společnosti AZ Consult, spol. s r.o., která zajišťuje autorský dozor, a 
s oprávněnou osobou společností V A R I A s.r.o., která zajišťuje BOZP. Zhotovitel je 
povinen zajistit k součinnosti s autorským dozorem i koordinátorem BOZP všechny své 
poddodavatele, dodavatele či další osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

 
Smlouva se dále doplňuje o čl. XII. Poddodavatelé. Čl. XII. a XIII. budou na základě tohoto 
článku přečíslovány na čl. XIII. a XIV.   
 



1. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, 
tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2. Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí 
být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. 

3. Objednatel může kdykoli uložit zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, 
který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti objednatele nebudou 
změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

4. Objednatel je oprávněn písemně požádat zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla 
jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, která dle objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je 
nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná 
opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou 
jinou, schválenou objednatelem. 

5. Plnění povinností Zhotovitele stanovených v Článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým 
zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím 
však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané 
v souvislosti s  provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti 
vykonával sám. 

6. Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti 
Objednatele podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednateli předávány 
prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel není povinen tuto součinnost poskytnout, 
bude-li o ni požádán přímo poddodavatelem Zhotovitele. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny 
v platnosti a účinnosti. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami 
oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jejím obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

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

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

……………………………………….           ……………………………………………. 

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický   Zdeněk Pavel / Martin Kománek 

                 Primátor                                                          prokurista / prokurista 
Statutárního města Ústí nad Labem                                 STRABAG Rail a.s. 
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Příloha č. 1 – seznam poddodavatelů 
 
1) 
Název:    STRABAG a.s. 
Sídlo:     Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 
Právní forma:   akciová společnost 
Identifikační číslo:   60838744 
Rozsah plnění Smlouvy:  zemní a geologické práce 

výkon pozice autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby 
 

2) 
Název:    AZ SANACE a.s. 
Sídlo:     Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem 
Právní forma:   akciová společnost 
Identifikační číslo:   250 33 514 
Rozsah plnění Smlouvy:  zabezpečovací práce, kotvení, monitoring 


