
U s n e s e n í

z 77. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 31. 5. 2021

Usnesení č. 1821/77R/21 - 1893/77R/21

1821/77R/21
Smlouva o umístění technického zařízení 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o umístnění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro 
osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra

1822/77R/21
Zmocnění pro MO Ústí nad Labem - město

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Hanu Štrymplovou, starostku městského obvodu Ústí nad Labem - město
a) k podání žádosti o dotaci z programu Ústeckého kraje s názvem "Program na záchranu a 
obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro 
rok 2021", a to na opravu kapličky v Božtěšicích, umístěné na p. p. č. 171, k. ú. Božtěšice

1823/77R/21
Dodatek k Tržnímu řádu města

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 vydává

1. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 2/2021, kterým se mění a doplňuje 
nařízení statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2007 Tržní řád, ve znění pozdějších novel

1824/77R/21
Prominutí poplatku za předzahrádky

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

1. žádost České barmanské asociace k prominutí poplatků za restaurační předzahrádky v 
roce 2021

B) souhlasí

1. s prominutím místního poplatku za užívání veřejného prostranství, konkrétně za umístění 
restauračních předzahrádek na celém území města Ústí nad Labem za celý kalendářní rok 
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2021, v souladu s § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
právních předpisů

C) doporučuje

1. úřadům jednotlivých městských obvodů zajistit vydání správního rozhodnutí ve smyslu 
bodu B) tohoto usnesení

1825/77R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1826/77R/21
Zřízení kulturní komise RM

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:
1. kulturní komisi Rady města

B) jmenuje

1. předsedkyní kulturní komise: Prof. Mgr. Zdenu Kolečkovou, Ph.D., nar. *************
2. členy kulturní komise:
a) Jaroslava Péma, nar. *************
b) Martina Trnovce, nar. ************
c) Zbyňka Haase, nar. *************
d) Mgr. Zdeňka Kymličku, nar. *************
e) Jana Doranta, nar. *************
f) MUDr. Jiřího Tajchnera, nar. *************
g) Bc.Barboru Hyškovou, nar. *************
h) Ing. Jana Kvasničku, nar. *************

C) konstatuje

1. že v souladu s usnesením ZM č. 107/8Z/19 náleží s účinností od 1. 6. 2021 předsedovi a 
členům kulturní komise 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. předsedovi kulturní komise uvedenému v bodě B) tohoto usnesení

a) aby na prvním jednání schválila kulturní komise svůj jednací řád a statut
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T: 30. 6. 2021

1827/77R/21
Zmocnění pro L. Ipsera (ZOO)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení zmocnění pro Libora Ipsera, vedoucího údržby zařazeného do organizace 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. a) k úkonům souvisejícím s převodem 
motorových vozidel svěřených do užívání Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o.

1828/77R/21
Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 
2020

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

1. hospodaření statutárního města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy města po konsolidaci ve výši 2 444 428,02 tis. Kč
b) celkové výdaje města po konsolidaci ve výši 2 307 460,68 tis. Kč
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 136 967,34 tis. Kč
2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem skončilo za rok 2020 přebytkem takto:
a) celkové příjmy MmÚ ve výši 2 370 739,50 tis. Kč
b) celkové výdaje MmÚ ve výši 2 229 627,14 tis. Kč
z toho: převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody – konsolidace ve výši 
152 291 tis. Kč (dotace z prostředků MmÚ)
c) saldo příjmů a výdajů ve výši 141 112,36 tis. Kč
3. nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti za rok 2020 – volné zdroje k 
zapojení do rozpočtu r. 2021 činí 10 047 941,23 Kč viz příloha usnesení č. 1
4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 dle Výkazu zisku a 
ztráty za MmÚ činí 6 776 129,88 Kč
5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Ústí nad Labem za rok 
2020, se závěrem, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy v části C bod II., odstraněných v 
průběhu přezkoumání viz bod 14. důvodové zprávy
6. údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát 
za rok 2020 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje, 
městským obvodům a hospodaření příspěvkových organizací

B) souhlasí

1. po projednání závěrečného účtu dle důvodové zprávy s celoročním hospodařením 
statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 bez výhrad
2. s finančním vypořádáním statutárního města Ústí nad Labem - Magistrát za rok 2020 dle 
přílohy usnesení č. 1
3. s rozpočtovým opatřením ve výši 10 047,94 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 10 
047,94 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 10 047,94 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
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4. s účetní závěrkou statutárního města Ústí nad Labem za rok 2020 dle příloh č. 1a) až 1e) 
bodu 13. důvodové zprávy s tím, že účetní výsledek hospodaření vytvořený k 31.12.2020 
ve výši 129 520 060,82 Kč zůstane nerozdělen na účtu 432 – výsledek hospodaření 
předcházejících účetních období

C) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora 

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

T: 28. 6. 2021

1829/77R/21
Rozpočtové opatření FO – proúčtování daně z příjmů právnických osob za obec

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů právnických 
osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období r. 2020 ve výši 86 937,92 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 86 937,92 tis. Kč v položce Daň z příjmů 
právnických osob za obec
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 86 937,92 tis. Kč v položce 
Daně (daň z příjmů právnických osob)

B) ukládá
1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora

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

T: 28. 6. 2021

1830/77R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO město ze StR

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z 
Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s 
azylovým zařízením na jejím území ve výši 11,75 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,75 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 11,75 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

1831/77R/21
Rozpočtové opatření FO - dotace pro městské obvody na kulturní akce

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

1. přijetí žádostí jednotlivých městských obvodů o poskytnutí neinvestiční dotace na 
pořádání kulturních akcí dle příloh důvodové zprávy
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B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 400 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce Dotace pro MO na výkon státní 
správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované v žádostech MO, z toho:
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 500 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

1832/77R/21
Rozpočtové opatření FO - žádost MO město o navýšení neinvestiční dotace na zeleň - 
převod pozemkových parcel

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

1. přijetí žádosti městského obvodu město o poskytnutí neinvestiční dotace na údržbu 
zeleně pro rok 2021 a roky následující ve výši 200 tis. Kč z důvodu bezúplatného převodu 
pozemkových parcel

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 200 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO město ve výši 200 tis. Kč v položce Dotace pro MO na zeleň, a to na údržbu 
a úklid nově nabytých pozemkových parcel do majetku statutárního města Ústí nad Labem, 
předaného do svěřeného majetku MO město

2. navýšení účelové neinvestiční dotace pro MO město na zeleň ve výši 200 tis. Kč, a to od 
roku 2022 každoročně v rámci schváleného rozpočtu v položce Dotace pro MO na zeleň, a 
to na údržbu a úklid nově nabytých pozemkových parcel do majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, předaného do svěřeného majetku MO město

1833/77R/21
Rozpočtové opatření FO - neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa

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

1. žádost městského obvodu Severní Terasa o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu 
mezd veřejně prospěšných pracovníků vč. odvodů dle přílohy důvodové zprávy

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 1 000 tis. Kč dle žádosti 
MO ze dne 29.4.2021 na mzdy veřejně prospěšných pracovníků vč. zákonných odvodů
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1834/77R/21
Rozpočtové opatření FO a ODM – pořízení památných kamenů Stolpersteine

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 30 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 30 tis. Kč - 
Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 30 tis. Kč na akci 
„Památné kameny Stolpersteine“

1835/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél 
silnice č. III/25839"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – 
zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 
500 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO
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1836/77R/21
Dohoda o narovnání mezi SMÚL a Develop plus s.r.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s uzavřením dohody o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
Develop plus s.r.o., která je přílohou důvodové zprávy

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

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

T: 28. 6. 2021

1837/77R/21
Veřejná zakázka „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, 
Severní Terasa – sídliště Dobětice“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Odstranění 
stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ 
takto:

1. INSKY spol. s r.o.
2. HANTYCH s.r.o.
3. Metrostav a.s.
4. STRABAG Rail a.s.
5. AZ SANACE a.s.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se 
sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533, s nabídkovou cenou ve výši 
8 762 495,64 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová 
zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 00671533, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď 
v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice“ dodavateli, který se umístil na 
druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem
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1838/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Londýnská – oprava konstrukce 
chodníku – 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000,- Kč bez DPH 
formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. 
etapa“, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková ,vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, vedoucí provozního úseku oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent oddělení správy pohledávek PO

1839/77R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. 
etapa“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 500 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje
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1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Bc. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Bc. Lucie Pouzarová, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO
e) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

1840/77R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci projektu 
“Rekonstrukce kaple v Sebuzíně"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem, na 
realizaci projektu “Rekonstrukce kaple v Sebuzíně“

1841/77R/21
Zmocnění pro Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu Úřadu městského obvodu Ústí 
nad Labem - Střekov k podání žádosti o poskytnutí dotace na realizaci opravy drobné 
památky “Křížek Olešnice“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. Mgr. Pavla Peterku 1. místostarostu MO Ústí nad Labem – Střekov
a) k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního titulu „Program na záchranu a obnovu 
drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 
2021“ vyhlášeného Ústeckým krajem, na realizaci opravy drobné památky “Křížek 
Olešnice“
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1842/77R/21
Ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 formou výpovědi

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. ukončení smlouvy o spolupráci SML1001761 ze dne 19. 12. 2003 uzavřenou se 
společností Severočeské sběrné suroviny a. s. Liberec, IČ 499 02 598, po zániku 
společnosti a konečné transformaci ze dne 01. 07. 2017 KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 
286 74 286

1843/77R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT, FO a OHS - dotace na výkon socíální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka, finančního odboru a 
odboru hospodářské správy, v celkové výši 9 183,28 tis. Kč - zapojení neinvestiční účelové 
dotace poskytnuté z MPSV takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 9 183,28 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 4 945 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
MO město 1 036 tis. Kč
MO Severní Terasa 1 486 tis. Kč
MO Neštěmice 1 226 tis. Kč
MO Střekov 1 197 tis. Kč

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 502,84 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 845,96 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 222 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 70 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje
g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 597,48 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Sociální práce

1844/77R/21
Rozpočtové opatření městské policie - Program prevence kriminality na místní úrovni 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
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1. přiznání státní účelové dotace MVČR na investiční projekt "Ústí nad Labem - 
Modernizace MKDS - 2021" ve výši 483 489,- Kč
2. výši povinné finanční spoluúčasti na projekt uvedený v bodu A) 1. ve výši 54 903,- Kč

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie v celkové výši 538,40 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 483,49 
tis. Kč u akce "Kamerový systém"

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 54,91 tis. 
Kč u akce "Pult centrální ochrany"

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 538,40 
tis. Kč na akci "Modernizace MKDS - 2021"

1845/77R/21
Rozpočtové opatření ODM - zajištění finančních prostředků na doplatek zakázky 
"Připojení krematoria k MOS - PD"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1,49 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – Oddělení 
evidence majetku o částku 1,49 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 o 
částku 1,49 tis. Kč na akci „Připojení krematoria k MOS - PD“

1846/77R/21
Věcná břemena - úprava metodiky

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

1. informace společnosti ČEZ Distribuce a.s. ve věci oceňování věcných břemen pro 
technickou infrastrukturu po 1. 1. 2021

B) ukládá
1. Majetkové komisi Rady města Ústí nad Labem

a) zpracovat a předložit aktualizovanou metodiku a sazebník náhrad za zřízení věcného 
břemene v souladu s platnými a účinnými právními předpisy

T: 12. 7. 2021

1847/77R/21
Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím nemovitostí od Mgr. Bc. Jiřího Šauera, 
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************************************** a společnosti Nostromo CZ s. r. o., 
Duchcovská 2602, 415 01 Teplice, IČ 28709853 v k. ú. Ústí nad Labem dle výpisu z KN – 
LV 4032 (mimo pozemku p. č. 2347/12 včetně stavby č. e. 56 v k. ú. Ústí nad Labem) a LV 
15601 (mimo pozemku p. č. 1788 včetně stavby č. p. 1184 v k. ú. Ústí nad Labem) za 
těchto podmínek:
a) kupní cena bude cenou obvyklou dle znaleckého posudku ve výši 8.581.110,- Kč
b) nemovitosti budou vyklizeny a bez ekologické zátěže
c) nemovitosti nebudou zatíženy žádnými věcnými právy

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

1848/77R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2172 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

1849/77R/21
Přidělení služebního bytu - Matiční 184

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přidělení služebního bytu o velikosti 2+KK v ulici Matiční 184, Ústí nad Labem panu 
*********************************** 

1850/77R/21
Žádost o zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 69/1, k.ú. Dělouš

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k tíži pozemku 
p. č. 69/1 v k. ú. Dělouš, spočívající v právu zřízení a provozování plynárenského zařízení 
VTL plynovodu a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení, se 
společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 
65993390 jako investorem a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567 zastoupenou společností GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 jako oprávněnou, za jednorázovou úhradu 
ve výši 5 510,-Kč bez DPH, stanovenou znaleckým posudkem č. 015/2021 ze dne 11. 03. 
2021.

1851/77R/21
Žádost o souhlas s realizací kompenzačních opatření v oblasti "Jižní Předlice - I. část"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. jako vlastník pozemků p.p.č. 1020/1, 1021/2 a 1031,1, k.ú. Předlice vydání souhlasu k 
realizaci kompenzačních opatření dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
na pozemcích města v rámci akce „Jižní Předlice – I. část“ pro CENTROPOL TRADING, 
s.r.o. (IČ: 273 43 031)

1852/77R/21
Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury - Rekonstrukce mostu E. Beneše, ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury (světelné signalizační zařízení) 
mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, IČO: 70892156 těchto 
parametrů:
projekční práce a provedení úprav křižovatek:
K02 Předmostí - Důlce
K03 Přístavní - Hrnčířská
K04 Přístavní - Drážďanská
K08 Panská - Revoluční
K09 Panská - Brněnská
K10 Špitálské náměstí
cena za provedení díla: 1 100 000,- Kč bez DPH

1853/77R/21
Smlouva o bezúplatném převodu majetku - dopravní značení - kostel Sv. Floriána

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem a Národním památkovým ústavem IČ: 75032333 těchto parametrů:
předmět převodu: dopravní značení č. IS 24a - Kulturní nebo turistický cíl (Sv. Florián) 4 
ks
umístění: ul. Neštěmická, ul. Krčínova, ul. Na Návsi
hodnota předmětu převodu: 3 920,- Kč bez DPH
bezúplatně do majetku města

1854/77R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Vaňov od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 96/4 o výměře 695 m2, trvalý travní porost
b) p. č. 96/5 o výměře 376 m2, trvalý travní porost
c) p. č. 97 o výměře 28 m2, trvalý travní porost
d) p. č. 102 o výměře 262 m2, ostatní plocha - neplodná půda
e) p. č. 127/2 o výměře 135 m2, zahrada
f) p. č. 138 o výměře 120 m2, trvalý travní porost
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vše v k. ú. Vaňov, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České republiky - 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111, příslušného 
hospodařit s majetkem státu

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

1855/77R/21
Darování pozemků p. č. 663/1 a 680/1 v k. ú. Brná nad Labem od Povodí Labe

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s darováním pozemků p. č. 663/1 o výměře 3 m2 a p. č. 680/1 o výměře 57 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem od Povodí Labe, státní podnik, IČO 708 90 005, do vlastnictví statutárního 
města Ústí nad Labem

B) schvaluje

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) do vybraného majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem za 
předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 
Zastupitelstvem města Ústí nad Labem

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

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

T: 31. 12. 2021

1856/77R/21
Směna pozemků s SVS, a.s.v rámci akce ŘSD „I/62 OK Krásné Březno“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. převod pozemku p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku MmÚ, oddělení 
evidence majetku, za předpokladu souhlasného usnesení Rady městského obvodu Ústí nad 
Labem-Neštěmice

2. převod pozemku p.č. 1420 o výměře 7 m2 v k.ú. Brná nad Labem do vybraného majetku 
statutárního města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku MmÚ, oddělení 
evidence majetku, za předpokladu souhlasného usnesení Rady městského obvodu Ústí nad 
Labem-Střekov

3. záměr směny:
a) části pozemku p.č. 777/10 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 294 m2
b) části pozemku p.č. 1167/12 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 49 m2
c) části pozemku p.č. 1167/13 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 630 m2
vše v k.ú. Krásné Březno, ve vlastnictví společnosti Severočeská vodárenská společnost 
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a.s., IČ:49099469 za:
d) pozemek p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř
e) pozemek p.č. 1420 o výměře 7m2 v k.ú. Brná nad Labem,
ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 87 
390,-Kč ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem

B) souhlasí

1. po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru dle bodu A)3. tohoto usnesení se 
směnou:
a) části pozemku p.č. 777/10 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 294 m2
b) části pozemku p.č. 1167/12 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 49 m2
c) části pozemku p.č. 1167/13 dle geometrického plánu č. 1809-97/2020 o výměře 630 m2,
vše v k.ú. Krásné Březno, ve vlastnictví společnosti Severočeská vodárenská společnost 
a.s., IČ:49099469 za:
d) pozemek p.č. 464 o výměře 1 169 m2 v k.ú. Mojžíř
e) pozemek p.č. 1420 o výměře 7m2 v k.ú. Brná nad Labem,
ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, s finančním vyrovnáním ve výši 87 
390,-Kč ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem

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

1857/77R/21
Dodatek k příkazní smlouvě - Zanádraží

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby Ústí nad 
Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu parkovacích garáží a 
veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba), z 
důvodu snížení nákladů spojených s obsluhou garáží zpětně od 1. 3. 2021

1858/77R/21
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 14/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 14/1 o výměře 125 m2 v k. ú. Ústí nad Labem od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111

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

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

T: 31. 12. 2021

1859/77R/21
Záměr pronájmu pozemků p. č. 3522/1 a p. č. 3525/1 v k. ú. Ústí nad Labem a p. č. 
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1556/1 v k. ú. Chabařovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr pronájmu:
a) části pozemku p. č. 1556/1 o výměře cca 40 000 m2 z celkové výměry 121957 m2 v k. ú. 
Chabařovice
b) pozemku p. č. 3525/1 o výměře 33 135 m2 v k. ú. Ústí nad Labem

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3522/1 o výměře cca 58 500 m2 z celkové výměry 
68 458 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 4.000,- Kč/ha/rok
b) účelem pronájmu bude provozování sportovního areálu pro akční sporty (paintball, 
airsoft, lasergame a lukostřelba)
c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
d) na pozemku nesmí být umísťovány stavby
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
f) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1860/77R/21
Záměr pronájmu pozemků p. č. 898/242 a p. č. 898/371 v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu pozemků p. č. 899/242 o výměře 53290 m2 a p. č. 898/371 o výměře 
2556 m2 v k. ú. Všebořice za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny

1861/77R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 888 o výměře cca 125 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 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1862/77R/21
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Záměr prodeje/pronájmu částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje 3 částí pozemku p. č. 3340/1 v k. ú. Střekov o celkové výměře cca 266 m2

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku
a) p. č. 3340/1 o výměře cca 36 m2 pro vlastníky domu č. p. 1458
b) p. č. 3340/1 o výměře cca 188 m2 pro vlastníky domu č. p. 1459
c) p. č. 3340/1 o výměře cca 42 m2 pro vlastníky domu č. p. 1460
v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
- nájemné ve výši min. 15,- Kč/m2/rok
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
- účel nájmu: přídomní zahrádka
- bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
- náhrada za bezesmluvní užívání částí pozemku zpětně v souladu se zákonnými možnostmi 
ve výši 15,- Kč/m2/rok

1863/77R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 5184 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Ústí nad 
Labem

1864/77R/21
Záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemku p. č. 583/2 o výměře 302 m2 v k. ú. Božtěšice

1865/77R/21
Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské kolonii U Habrovického rybníka

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemků p. č. 260/62, 260/5, 260/11, 260/7, 260/9, 260/12 v k. ú. 
Habrovice užívaných na základě nájemní smlouvy a smlouvy o pachtu zemědělského 
pozemku SML1020796 ze dne 20. 6. 2018 uzavřené se Základní organizací Českého 
zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka Ústí nad Labem, IČO 661 11 854

1866/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 757 v k. ú. Krásné Březno
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 757 o výměře cca 64 m2 z celkové výměry 1182 m2 v 
k. ú. Krásné Březno

1867/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3647/1 o výměře cca 222 m2 z celkové výměry 2519 
m2 v k. ú. Střekov

1868/77R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 170 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za účelem využití k rekreačním účelům

B) schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3690/1 o výměře cca 170 m2 z celkové výměry 299 
m2 v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1869/77R/21
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2021 – dotační kategorie „Realizace kulturních 
akcí a projektů“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

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) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) – benefiční akce
b) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) – organizace 
zřízená zákonem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Avdějev Gennadij (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
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„Výstava obrazů Gennadije Avdějeva“ ve výši 6.000,- Kč
b) Benda Arts z. s. (IČ 27012662) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoční 
koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“ ve výši 42.000,- Kč
c) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná společnost (IČ 
26999234) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „12. ročník Divadelní benefice 
ochotnických divadel Ústí nad Labem“ ve výši 40.000,- Kč
d) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44555598) na částečnou úhradu 
nákladů spojených s akcí „Slavnostní koncert k 30. výročí založení Dívčího komorního 
sboru PF UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 32.000,- Kč
e) Jarolímková Olga (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Festival Nádhera“ ve výši 39.000,- Kč
f) Korbélyi Marek (IČ 65658469) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Advent s 
Ústeckými trubači“ ve výši 16.000,- Kč
g) LES DIVOKÝCH SVINÍ z. s. (IČ 26547929) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „50. sezóna Činoherního studia“ ve výši 20.000,- Kč
h) Mladá Séna z. s. (IČ 26558441) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Divadelní hra Dekameron“ ve výši 40.000,- Kč
i) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Výroční koncert ke 30ti letům skupiny Houpací koně“ ve výši 43.000,- Kč
j) Mgr. Nosek Martin (IČ 87180332) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vydání nového alba kapely Houba a jeho křest“ ve výši 20.000,- Kč
k) Ing. Opatrný Karel (nar. ************) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„18. Prvomájový festiválek“ ve výši 20.000,- Kč
l) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „11. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 40.000,- Kč
m) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o. (IČ 25410075) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Svatomartinské víno 2021“ ve výši 40.000,- Kč
n) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Zahradní 
slavnosti“ ve výši 25.000,- Kč
o) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ ve výši 5.000,- Kč
p) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 27026876) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Kreativní podzim“ ve výši 5.000,- Kč
q) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 17.500,- Kč
r) S-HLE-DÁVÁNÍ z. s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance“ ve výši 15.000,- Kč
s) S-HLE-DÁVÁNÍ z. s. (IČ 27017907) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Tanec, tanec…. 2021“ ve výši 13.000,- Kč
t) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Cantus Choralis 2021“ ve výši 40.000,- Kč
u) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Underground a disent na Ústecku – nečekaně náhlá exploze svobody 
očima zahraničních účastníků“ ve výši 20.000,- Kč
v) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů“ ve výši 40.000,- Kč
w) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„IX. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2021“ ve výši 30.000,- Kč
x) Mgr. Valášková Michaela (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
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akcí „Divadlo všem“ ve výši 35.000,- Kč
y) Veselá Brná, z. s. (IČ 04411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akc „Naše 
historie“ ve výši 5.000,- Kč
z) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Adventní koncert“ ve výši 14.500,- Kč
aa) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Velikonoční koncert Oboroh“ ve výši 10.000,- Kč
bb) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Vánoční baletní koncert“ ve výši 30.000,- Kč
cc) Za Sebuzín krásnější, z. s. (IČ 22672729) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně“ ve výši 8.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) InGarden z. s. (IČ 22857940) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava 
Pavla Kantorka – za zvířátky a trochou historie do ZOO“
b) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradice 
našich svátků – Vánoce“
c) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „IZS 
očima dětí“
d) Via Europa, z. s. (IČ 26672499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Společně do světa“

C) souhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy s 
těmito subjekty takto:
a) Beran Michal (nar. ***********) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „After 
Cruelty – koncert pro restart kultury v Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,- Kč
b) CAFÉ PANAV, spol. s r. o. (IČ 03865363) na částečnou úhradu nákladů akce „Hudební 
večery prostor Zanádraží Ústí nad Labem“ ve výši 30.000,- Kč
c) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecké autokino“ ve výši 65.000,- Kč
d) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Andělé pomáhají“ ve výši 45.000,- Kč
e) Dream PRO, s. r. o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vína 
v Sadech“ ve výši 45.000,- Kč
f) European Press Holding a. s. (IČ 28409329) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Barevný region“ ve výši 35.000,- Kč
g) Kušej Pavel (IČ 46730672) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mácháč – 
Club tour 2021“ ve výši 90.000,- Kč
h) Mgr. Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Střekovská Forbína“ ve výši 90.000,- Kč
i) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „MIMO GALERII projekty do veřejného a virtuálního 
prostoru města Ústí nad Labem“ ve výši 65.000,- Kč
j) Malcherová Věra (IČ 73860255) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Café 
Max na ulici 2021“ ve výši 50.000,- Kč
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k) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s projektem 
„Nahrávání nové desky skupiny Houpací Koně“ ve výši 50.000,- Kč
l) Pém Jaroslav (IČ 87075288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecké 
slavnosti 2021“ ve výši 90.000,- Kč
m) POST BELLUM, z. ú. (IČ 26548526) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Venkovní expozice pamětníků města Ústí nad Labem“ ve výši 50.000,- Kč
n) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Etnické večery – představování kultur cizinců žijících na Ústecku a okolí“ ve výši 
50.000,- Kč
o) Římskokatolická farnost – arciděkanství Ústí nad Labem (IČ 44226349) na částečnou 
úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava betlémů“ ve výši 40.000,- Kč
p) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „Letní koncert 
skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 40.000,- Kč
q) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů akce „31. Vánoční 
koncert skupiny The Boom and Orchestra“ ve výši 90.000,- Kč
r) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů akce 
„Festival Sudety 2021 – 13. ročník“ ve výši 60.000,- Kč
s) Vágner Martin (IČ 86934741) na částečnou úhradu nákladů akce „Ústí live!“ ve výši 
40.000,- Kč
t) Vaverková Jolana (IČ 48309788) na částečnou úhradu nákladů akce „Čajů fest 2021“ ve 
výši 80.000,- Kč
u) Veselá Brná z.s. (IČ 4411307) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „VI. 
Indiánský den Karla Maye“ ve výši 50.000,- Kč

D) nesouhlasí

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury, sportu a sociálních 
služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto subjektům:
a) DREAM PRO ÚSTÍ s. r. o. (IČ 4929888) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký Gastrofest 2021“
b) Mgr. Nepivoda Pavel (IČ 1398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „30 
let skupiny Houpací koně – propagace“
c) Ústecká kulturní platforma 98, z. s. (IČ 68298587) na částečnou úhradu nákladů projektu 
„Historické turistické stezky – 1. informační katalog“

E) ukládá
1. Mgr. Martinu Krskovi, radnímu města

a) předložit návrh dle bodů C) a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2021

1870/77R/21
Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění
2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro rok 2021
3. Vzor „Smlouvy o poskytnutí dotace“ dle přílohy usnesení č. 1
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1871/77R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI - poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
základním školám pro žáky 1. tříd - 1. záloha

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a odboru 
městských organizací, strategického rozvoje a investic v celkové výši 1 232,40 tis. Kč 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a 
sociálních služeb, oddělení školství o částku 1 232,40 tis. Kč v položce Příspěvek na učební 
pomůcky pro žáky 1. tříd
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 1 232,40 tis. Kč základním 
školám, příspěvkovým organizacím na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd 
– 1. záloha takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 81,60 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 37,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
90,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
45,60 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 50,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 66,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 91,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
79,20 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 57,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 94,80 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
102,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 66,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 45,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 80,40 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
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49,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace, ve výši 
54,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 55,20 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 66,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 20,40 tis. Kč

1872/77R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 5, školského zákona 
č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace

b) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

c) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

d) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace

f) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje

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

1873/77R/21
Udělení výjimky z počtu žáků v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. 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 – výjimka z nejvyššího počtu žáků:

a) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

b) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 32



B) zmocňuje

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

1874/77R/21
Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

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) dodatek č. 1 k Volebnímu řádu pro volby členů do školských rad

1875/77R/21
Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem – podání žádosti o 
dotaci

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

1. informace o výzvě č. 7/2020 Ministerstva životního prostředí vyhlášenou 
prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR dle podmínek Národního programu 
Životní prostředí. Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.1 
Implementace systémových nástrojů, Podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a 
primátorů pro klima a energii

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad 
Labem“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení

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

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

T: 30. 7. 2021

1876/77R/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) schvaluje

1. zapojení statutárního města Ústí nad Labem do Paktu starostů a primátorů

C) pověřuje

1. PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města
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a) aby podepsal Pakt starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky

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

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení zpracovaný Akční plán pro 
udržitelnou energii a klima

T: 15. 12. 2023

1877/77R/21
Revokace usnesení RM 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 revokuje

1. usnesení č. 1780/75R/21 ze dne 3. 5. 2021

1878/77R/21
Finanční ukončení projektu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o finančním ukončení projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ registrační číslo 
projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008467 a začátku doby udržitelnosti od 4. 5. 2021 do 
3. 5. 2026, tj. po dobu 5ti let

1879/77R/21
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k 
realizaci projektu Krizové byty

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

1. informaci o Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého 
kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ s Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, který je přílohou tohoto usnesení

1880/77R/21
Uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční 
výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 25 z 32



B) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem schválit uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní 
smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138

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

a)předložit na nejbližší jednání Zastupitelstva města ke schválení uzavření Dodatku č. 1 k 
Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. 
SML1024138 dle bodu B)

T: 28. 6. 2021

1881/77R/21
Dodatek č. 3 zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se změnou zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 3 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy, kterým 
bude k vyjmut z hospodaření této příspěvkové organizace následující movitý majetek:
- elektro pilíř umístěný na pozemkové parcele č. 4114/2 v k. ú. Střekov
- čerpadlo umístěné v šachtě na pozemkové parcele č. 4114/1 v k. ú. Střekov

B) schvaluje

1. převod správy majetku uvedeného v bodě A) tohoto usnesení z odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic na odbor dopravy a majetku za podmínky 
schválení změny zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dle bodu A) tohoto usnesení

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

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

T: 28. 6. 2021

1882/77R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině ZŠ Rabasova

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí s účinností od 1. 9. 2021

1. se změnou zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 
důvodové zprávy

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

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

T: 28. 6. 2021
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1883/77R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domova pro seniory Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí s účinností od 1. 1. 2022

1. se změnou zřizovací listiny Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, 
formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

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

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

T: 28. 6. 2021

1884/77R/21
Projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 
2021 – 2030“ - finanční ukončení projektu a rozpočtové opatření FO

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

1. informace o finančním ukončení projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 
Ústí nad Labem na období 2021 – 2030“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 327,15 tis. Kč – zapojení finanční 
podpory z operačního programu Zaměstnanost ke spolufinancování projektu „Příprava a 
zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2021 - 2030“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 327,15 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 327,15 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva

1885/77R/21
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. účetní závěrky za účetní období roku 2020, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020, 
příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu o schválení účetních 
závěrek, viz příloha č. 1 usnesení
2. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2020, včetně 
jejich rozdělení do fondů, dle přílohy č. 2 usnesení

1886/77R/21
Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Karla IV. 1241/41, příspěvkové organizace, na dobu určitou

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

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 27 z 32



1. doporučení konkursní komise ze dne 21. 5. 2021 na obsazení vedoucího pracovního 
místa ředitele/ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové 
organizace 

B) jmenuje s účinností od 1. 8. 2021

1. Bc. Kateřinu Nevřivou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace, na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené Bc. Michaely 
Perglerové, ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvkové 
organizace s tím, že po ukončení výkonu činnosti jmenované do této funkce, bude 
jmenovaná zařazena na původní pracovní místo dle uzavřené pracovní smlouvy ze dne 18. 
8. 2020, za stejných pracovních podmínek sjednaných v této pracovní smlouvě

C) stanovuje s účinností od 1. 8. 2021

1. Bc. Kateřině Nevřivé, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 
příspěvkové organizace
a) plat (platový výměr č. 73/2021)

1887/77R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 318,16 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem“ (č. smlouvy 
20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 318,16 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 318,16 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 349,20 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 349,20 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 349,20 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých v důsledku povinného 
testování návštěv nebo uživatelů sociálních služeb - COVID_19 takto:
- DS Krásné Březno, p. o. 295,27 tis. Kč
- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 53,93 tis. Kč

1888/77R/21
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Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, na 
předfinancování a realizaci projektu SFŽP „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 320,74 tis. Kč a uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad 
Labem a Fakultní základní školou Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou 
organizací

2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
v celkové výši 377,34 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 377,34 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí návratné finanční výpomoci Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 320,74 tis. Kč, na 
předfinancování investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přeměna 
školní zahrady v přírodní zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. 
o.,“ který je realizován v rámci výzvy Národního programu životního prostředí (NPŽP 
7/2019)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Fakultní základní 
škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 
56,60 tis. Kč, jako spoluúčast zřizovatele na projektu „Přeměna školní zahrady v přírodní 
zahradu ve Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.“

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

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

T: 28. 6. 2021

1889/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 413,94 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 413,94 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, 
DDM
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím v 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 29 z 32



celkové výši 278,94 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů spojených s přijatými 
opatřeními v rámci COVID 19 takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 209,52 tis. Kč
- Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, p. o. 69,42 tis. Kč
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizaci ve výši 45 tis. Kč (spoluúčast zřizovatele) na akci „MŠ Vyhlídka – 
nákup elektrického kotle na vaření“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové 
organizaci ve výši 90 tis. Kč na akci „MŠ Větrná – nákup kombinovaného sporáku“

B) ukládá
1. Bc. Evě Duffkové, ředitelce Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena c) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

2. Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., písmena d) tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

1890/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení dotace MPSV na r. 2021 na podporu 
mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách - 
COVID-19

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 32 926,91 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva práce a 
sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši 32 926,91 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 p. o.
ze sociální oblasti v celkové výši 32 926,91 tis. Kč na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
Domov Velké Březno, p. o. 3 682,09 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 2 512,10 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 6 477,10 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 6 693,88 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 5 035,78 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 3 380,17 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 1 913,88 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 3 231,91 tis. Kč
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2. ředitelům příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb odměny v rámci 
mimořádné dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního 
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 takto:
a) Ing. Martin Strakoš, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/5/2021)
b) Mgr. Tomáš Kříž, MBA, Domov Velké Březno, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/6/2021)
c) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/7/2021)
d) PhDr. Jiří Vronský, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/8/2021)
e) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/9/2021)
f) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, 
příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2021)
g) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 
O/11/2021)
h) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 
(rozhodnutí č. O/12/2021)

1891/77R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků Městským 
službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 2 452,90 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 2 
259,30 tis. Kč – Investiční rezerva
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 193,60 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
2 109,30 tis. Kč na akci „MSUL – nákup 8 ks nových parkovacích automatů“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
150 tis. Kč na akci „MSUL – zhotovení základových desek pod 15 parkovacích automatů“
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 193,60 tis. Kč na pokrytí nákladů 
souvisejících s výměnou 2 kusů pojistkových odpínačů vysokého napětí na zimním 
stadionu

B) ukládá
1. Milanu Stýblovi, pověřenému řízením organizace Městské služby Ústí nad Labem, 
příspěvková organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., tohoto usnesení
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T: 31. 12. 2022

1892/77R/21
Revokace usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení RM č. 1746/74R/21 ze dne 12. 4. 2021v bodě F) usnesení

B) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl nejpozději do 12. 7. 2021 předložen 
radě města návrh na jmenování nového ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

T: 12. 7. 2021

1893/77R/21
Souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví příspěvkové 
organizace - Pečovatelská služba Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Pečovatelské služby Ústí nad 
Labem, příspěvkové organizace, Masarykova 781/318b, Ústí nad Labem, IČ 44555385, od 
Nadace Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1, IČ 00417904, ve výši 70 000,00 Kč, na 
bezbariérovou úpravu vozidla Taxík Maxík

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1

Finanční vypořádání města Ústí nad Labem za rok 2020

Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč

ř. Název finanční operace částka

1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: 171 098,53
DS Severní Terasa - Mimořádné fin. ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti        

s epidemií COVID_19  (ÚZ 35442) 4 457,04

DS Severní Terasa - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19  

(ÚZ 13351) 8 410,83

DS Krásné Březno - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19  

(ÚZ 13351) 4 490,00

Pečovatel. služba - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19 

(ÚZ 13351) 30 072,66

DS Bukov - Mimořádné fin. ohodnocení zaměstnanců v soc. službách v souvislosti s epidemií COVID_19                     

(ÚZ 13351) 61 574,00

MŠ Pastelka - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063) 49 140,00

MŠ Vyhlídka - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063) 12 954,00

2/ Zrušení rezervace nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/2020 na depozitním účtu 2 083 804,00

3/ Aktivní FV ze StR 686 068,70

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů r. 2020 celkem doplatek (ÚZ 98193) 686 068,70

4/ Jiné zdroje: vratky účelových prostředků (ÚP) od městských obvodů (MO) 1 306 033,65

Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem (vítání občánků, zeleň, kultura, investice): 1 301 903,65

z toho:  MO město 377 034,30

             MO Severní Terasa 150 113,28

             MO Neštěmice 475 882,30

             MO Střekov 298 873,77

Nevyčerpané ÚP z prostředků KÚÚK celkem: 4 130,00

z toho:  MO Střekov - Materiální vybavení JSDH Střekov (ÚZ _01_00022) 4 130,00

5/ Celkem úhrn zdrojů FV 4 247 004,88

Výdajová část finančního vypořádání (FV) v Kč

6/ Pasivní FV 0,00

7/ Vratky účelových prostředků do StR 296 289,36

Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) 1 010,11

Výkon sociální práce (ÚZ 13015)  450,00

Asistent prevence kriminality (ÚZ 14032)                     109 843,72

DS Severní Terasa - Mimořádné odměny pro zdravotní zaměstnance v sociálních službách (ÚZ 35442) 4 457,04

Mimořád. fin. ohodnoc. zaměstn. v soc. sl. v souvisl. s epidemií COVID_19 celkem (ÚZ 13351) 104 547,49

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - MŠ Pastelka, MŠ Vyhlídka (ÚZ 33063) 62 094,00

Příprava SLDB 2021 (ÚZ 98018) 13 887,00

8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 4 130,00

MO Střekov - Materiální vybavení JSDH Střekov (ÚZ _01_00022) 4 130,00

9/ FV s městskými obvody 698 568,70

Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů r. 2020 celkem doplatek (ÚZ 98193) 698 568,70

z toho:  MO město 84 041,93

             MO Severní Terasa 197 896,52

             MO Neštěmice 212 499,88

             MO Střekov 204 130,37

10/ Celkem úhrn potřeb FV 998 988,06

11/ Stav po finančním vypořádání  (ř.5 - ř.10) 3 248 016,82

12/ Volné zdroje k 31.12.2020 653 459 304,41

13/ Zapojeno do rozpočtu roku 2021 v rámci schváleného rozpočtu  - usn. ZM č. 220/16Z/21 -426 308 000,00

14/

Zapojeno do rozpočtu roku 2021 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných, ale v roce 2020 

nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2021 -57 332 110,00

15/

Zapojeno, popř. předjednáno zapojení FP do rozpočtu roku 2021 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod 

uspořených FP ve výdajové části rozpočtu v roce 2020 do rozpočtu roku 2021 -63 519 270,00

16/ Rezerva na nepředvídatelné výdaje (soudní spory atd.) -32 000 000,00

17/ Zdroj pro SVR r. 2022 -59 000 000,00

18/

Usn. RM č. 1810/76R/21 ze dne 17.5.2021 a násl. ZM ze dne 24.5.2021 - OMOSRI - Čelakovského - smíšený 

dům -8 500 000,00

19/

Nerozdělený výsledek hospodaření z hlavní činnosti za r. 2020 - volné zdroje k zapojení do 

rozpočtu r. 2021 (ř.11 až ř.18) 10 047 941,23 

Poznámka: UR=upravený rozpočet, FP=finanční prostředky, SVR=střednědobý výhled rozpočtu

2) ZÚ 2020_Příloha usnesení č_1.xlsx k usnesení č. 1828/77R/21



Nabytí nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem - přílohy usnesení.pdf k usnesení č. 1847/77R/21
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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:     00081531 
Bankovní spojení:  Raiffeisenbank, 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…….. 
se sídlem:      ……………………………...                
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 

 

„…………………název akce/činnosti/projektu dle žádosti……………….“ 
 

I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne ……….. 2021 č. xxx/xxR/21 poskytne 

poskytovatel příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši …………… Kč, slovy: ………………………., 
(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. 

Smlouva VZOR.pdf k usnesení č. 1870/77R/21
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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. 

 

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 spojených s akcí/činností/projektem:  

„………………název dle žádosti………………“ 
(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 z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí 
nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou města Ústí nad Labem dne 31. 5. 2021 
usnesením č. xxx/xxR/21.  
 

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). 

 
 



                                                                                                                                                                         SML xxxxxxx 

3 

 

 
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 se stanoví 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. SMLxxxxxxx“ či „částečně 

čerpána z dotace SMÚ č. SMLxxxxxxx ve výši xxx,- 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. 8 této smlouvy finanční vypořádání 

dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem 2021“ (dále jen „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. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 

předložením finančního vypořádání dotace nejpozději do ……………... 

 

9. 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 z Fondu Rady města Ústí nad Labem z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem 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. 8). 

 
10. Poskytnutá dotace je účelovou dotací ke krytí nejvýše 70% celkových nákladů akce/činnosti/projektu, na 

jehož realizaci je dotace poskytnuta. 

 
11. 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. 
 
12. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace 

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 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. 

 
13. 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, je za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 1% z 
částky poskytnuté dotace. 

 
14. 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. 
Pokud příjemce poruší tuto povinnost, je za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 
poskytnuté dotace. 
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15. 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. 

Pokud příjemce poruší tuto povinnost, je 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, je možné vyměřit nižší odvod, a to ve výši 2% 
z částky dokladu nárokované do vypořádání dotace. 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 příslušného odboru Magistrátu města Ústí 
nad Labem (dále jen MmÚ) 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 . 

4. Příjemce dotace má povinnost dodržet alespoň jeden z níže uvedených způsobů prezentace: 

a) umístění aktivního odkazu www.usti-nad-labem.cz na internetových stránkách souvisejících s 
dotovanou akcí/projektem; 

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

c) logo poskytovatele umístěné (v souladu s logo manuálem) na pozvánkách, plakátech, programech, 
informačních letácích aj. materiálech souvisejících s akcí/projektem;  

d) viditelné umístění loga poskytovatele v místě konání akce/projektu, stálé označení v provozovně nebo 
místě poskytování služeb souvisejících s akcí/projektem  

e) prezentace poskytovatele moderátorem v průběhu akce;  

f) verbální prezentace poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti 
akce/projektu;  

g) další vhodná prezentace, která je žadatelem uvedena v žádosti.  

 

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 odstavce 2 a 4 tohoto článku takto: 

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

 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 

 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, je za porušení rozpočtové kázně stanoven 

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. 

 

7. 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.  
 

8. Příjemce dotace je však povinen doložit fotodokumentaci vztahující se k akci/činnosti/projektu dle čl. II. 

odst. 2. vždy i v případě, že dotace byla poskytnuta až po skončení akce/činnosti/projektu.  

Pokud příjemce poruší tuto povinnost, je za toto porušení rozpočtové kázně stanoven odvod ve výši 1% z 
částky poskytnuté dotace. 

9. Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, 

nafukovací brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na příslušném odboru MmÚ před 

konáním akce/činnosti/projektu. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce 

povinen neprodleně vrátit zpět na příslušný odbor MmÚ. 

V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada či náhrada škody 
zapůjčených propagačních komponentů.   

 

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. 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 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. 
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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. 

 
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 12301.  
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 ve výši 1 promile 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. 
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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 ve výši 1 promile 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 ve výši 0,4 promile 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 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. 

 
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. 
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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. 

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, 
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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 dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a jedno 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. IV. a v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání 
dotace uvedené v čl. VIII. a Závěrečná ustanovení uvedená v čl. IX.  

 

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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Výzva č. 7/2020 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory 

v rámci Národního programu Životní prostředí 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Fond“) výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „výzva“) dle 

podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „program“). 

Číslo výzvy 7/2020 

Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích 

Podoblast 5.1 Implementace systémových nástrojů 

Podporované aktivity 5.1.B – Pakt starostů a primátorů pro klima a energii 

Oprávnění příjemci podpory obce, městské části, dobrovolné svazky obcí, místní akční skupiny 

Termíny výzvy 

Žádosti o poskytnutí podpory je možno podat v období  

od 8. 2. 2021 od 10:00 hod do 30. 7. 2021 do 14:00 hod nebo do 

vyčerpání alokace. 

Období realizace Podpořené projekty být realizovány nejpozději do 15. 12. 2023. 

Výše podpory 

Minimální výše dotace na jeden projekt činí 250 tis. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden projekt činí 2 mil. Kč. 

Maximální výše celkové dotace na jeden projekt v rámci 

podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových způsobilých 

výdajů.  

Maximální výše celkové dotace na jeden projekt v rámci 

podporované aktivity c) činí 50 % z celkových způsobilých výdajů.  

Alokace 10 mil. Kč  

OFDN-vyzva_7_2020_NPZP-20201222.pdf k usnesení č. 1875/77R/21
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1. Cíl výzvy 

Cílem Výzvy je podpora udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality 

života obyvatel a přispění k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst 

a obcí ČR do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. 

Cíle prioritní oblasti: 

- zlepšení životního prostředí a kvality života ve městech a obcích, 

- podpora udržitelného rozvoje měst a obcí, 

- zvýšení odolnosti měst a obcí vůči změně klimatu,  

- příspěvek k dosažení klimaticko-energetických závazků do roku 2030. 

2. Popis podporovaných aktivit 

Předmětem podpory jsou následující podporované aktivity realizované v souladu s podmínkami této 

výzvy:  

a) zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (Sustainable Energy and Climate 

Action Plan, SECAP), příp. jeho aktualizace, obsahující výchozí emisní bilanci (Baseline Emission 

Inventory, BEI) a hodnocení rizik a zranitelnosti (Risk and Vulnerability Assessment), včetně 

návrhu konkrétních mitigačních a adaptačních opatření a zdrojů jejich financování; 

b) organizace Místních dnů pro klima a energii, jejichž účelem bude zvýšení veřejného povědomí 

o tématech, jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči 

změně klimatu a propojení energetiky a změny klimatu (např. workshopy, výstavy, komentované 

prohlídky a dny otevřených dveří aj.). V rámci organizovaných akcí místní samospráva zapojí 

zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace 

Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, s důrazem na konkrétní mitigační a adaptační 

opatření. Vhodným řešením je propojit tyto akce s dalšími národními akcemi, jako jsou např. 

Týden udržitelného rozvoje nebo Evropský týden mobility; 

c) zřízení jednoho nového pracovního místa pro pracovníka obce nebo městské části apod. (dle 

typu žadatele) na plný nebo částečný pracovní úvazek. Pracovník, který má obsadit nově zřízené 

místo (dále jen „pracovník“), může být vybrán na základě výběrového řízení, či jej může žadatel 

vybrat z řad svých stávajících zaměstnanců. Pracovník bude zajišťovat přípravu či aktualizaci 

akčního plánu a následnou realizaci opatření z něj vycházejících prostřednictvím koordinace 

činnosti jednotlivých odborů a oddělení obecního úřadu nebo městské části, s cílem získat 

všechny nezbytné podklady pro zpracování a následnou realizaci Akčního plánu pro udržitelnou 

energii a klima. Pracovník bude k získání nezbytných podkladů pro zpracování a následnou 

realizaci akčního plánu aktivně komunikovat/spolupracovat rovněž s územně příslušnou 

samosprávou nebo jinými organizacemi, případně s obcemi ve správním obvodu žadatele. 
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Podporu na zřízení pracovního místa lze čerpat jak v případě zpracování nového akčního plánu, 

tak v případě jeho aktualizace.  

3. Oprávnění příjemci podpory 

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat následující subjekty:  

- obce,  

- městské části, 

- dobrovolné svazky obcí 

- místní akční skupiny1. 

Příjemce podpory musí být již před podáním žádosti registrován v oficiální databázi signatářů Paktu 

starostů a primátorů na adrese: https://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-

community/signatories.html. 

4. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace z prostředků Fondu na základě směrnice MŽP č. 4/2015, 

v souladu s programem, touto výzvou a dále za podmínek stanovených v rozhodnutí ministra životního 

prostředí o poskytnutí finančních prostředků (dále jen „rozhodnutí“) a ve smlouvě o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „smlouva“). 

Minimální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč. 

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 2 mil. Kč. 

Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity a) a b) činí 80 % z celkových 

způsobilých výdajů. 

Maximální míra podpory na jeden projekt v rámci podporované aktivity c) činí 50 % z celkových 

způsobilých výdajů. 

                                                      

1 Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových 
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které 
spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj 
region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských 
oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. Další informace na: 
https://www.mistniakcniskupiny.cz/ 
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5. Alokace prostředků pro výzvu 

Pro výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč. 

6. Termíny výzvy 

Termín pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „žádost“) v rámci této výzvy: 

Zahájení příjmu žádostí:  8. 2. 2021  od 10:00 hod. 

Ukončení příjmu žádostí:  30. 7. 2021 do 14:00 hod, nebo do vyčerpání alokace. 

7. Období realizace 

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 15. 12. 2023.  

8. Místo realizace projektu 

Podpořené projekty budou realizovány na území České republiky. 

9. Způsobilé výdaje 

Jedná se o ty výdaje projektu, které zakládají nárok na čerpání podpory, tj. mohou být spolufinancovány 

v rámci této výzvy z rozpočtu Fondu. Výdaje musí být skutečně, účelně, efektivně, oprávněně a nezbytně 

vynaložené. 

Veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním převodem a prokázány bankovním výpisem. 

Způsobilé výdaje musí být vzniklé a uhrazené nejdříve v den vyhlášení této výzvy, s výjimkou výdajů na 

přípravu projektu, které mohou být vzniklé a uhrazené i před tímto datem. 

Daň z přidané hodnoty (DPH) je způsobilým výdajem, pouze pokud příjemce plnění nemá nárok na 

legislativní odpočet daně na vstupu. Vznikne-li příjemci zpětně zákonný nárok na odpočet DPH, je 

příjemce povinen částku vztahující se k proplacenému DPH vrátit bez ohledu na to, zda odpočet DPH 

bude u FÚ uplatněn, či nikoliv. 

Způsobilé výdaje pro podporované aktivity jsou: 

- projektová příprava až do výše 20 tis. Kč spojená s externím zpracováním žádosti, resp. její části. 

Podmínkou je skutečnost, že projekt bude schválen k podpoře; 

- výdaje na služby, analýzy a studie spojené se zpracováním strategie, příp. její aktualizace, včetně 

zapracovaní připomínek k jejímu dopracování před její finální akceptací ze strany Paktu starostů 

a primátorů; 



 

 

 

 5/12 

 

- výdaje na služby pro informovanost, propagaci a medializaci v rámci projektu, např. inzerce, 

grafika a tisk apod.; 

- výdaje na expertní, vzdělávací a další služby související s organizací Místních dnů pro energii 

v rámci projektu, např. lektorné, facilitace, analýzy a studie apod.; 

- výdaje na pronájmy prostor a techniky. Tyto výdaje mohou být způsobilé, pouze pokud se jedná 

o přímý pronájem s pronajímatelem (majitelem), resp. dlouhodobým nájemcem, anebo 

pronájem sjednaný za shodných podmínek jako v případě přímého pronájmu (podnájem musí 

trvat minimálně po dobu realizace projektu či dílčí aktivity projektu, typu pořádání workshopu 

či výstavy);  

- mzdové náklady vynaložené na jedno nové pracovní místo v souladu s požadavkem pro 

podporovanou aktivitu c) dle čl. 2 této výzvy. Mzdové náklady jsou způsobilé v rozsahu: hrubé 

mzdy (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění), dohody o provedení práce, dohody 

o  pracovní činnosti. Konkrétní výše mzdy musí být stanovena na takové úrovni, aby nepřesáhla 

3,5násobek minimální mzdy dle nařízení vlády č. 273/2018 Sb.; 

- výdaje na publicitu projektu dle čl. 15 této výzvy, jejich výši žadatel uvede v rozpočtu projektu, 

přičemž tyto výdaje jsou způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů, 

maximálně však 50 tis. Kč. 

10. Podmínky výzvy 

a) Žadatel musí přistoupit k iniciativě Paktu starostů a primátorů dle oficiální evidence na webových 

stránkách Paktu starostů a primátorů2. 

b) Žadatel, resp. příjemce podpory, je povinen po dvou letech od schválení SECAP předložit 

monitorovací zprávu o plnění SECAP kanceláři Paktu starostů a primátorů, MŽP a Fondu. 

c) Zpracovaný SECAP bude sledovat následující obsahovou strukturu: 

• Manažerské shrnutí SECAP3; 

• Strategie: 

o Vize, 

                                                      

2 Oficiální databáze signatářů je dostupná na https://www.eumayors.eu/about/covenant-
community/signatories.html 

3 Pro zpracování SECAP lze doporučit publikaci Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate 
Action Plan (SECAP)' - Part 1 - The SECAP process, step-by-step towards low carbon and climate resilient cities by 
2030 (dostupné online: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-
29412-en-n.pdf), Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment (RVA) (dostupné 
online: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf), Part 
3 - Policies, key actions, good practices for mitigation and adaptation to climate change and Financing SECAP(s) 
(dostupné online: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-
n.pdf). 
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o Mitigační a adaptační závazky: 

 V oblasti mitigace musí SECAP jasně indikovat cíl snížení emisí do roku 2030 

(a případně i dále), stanovit výchozí rok pro BEI a způsob snížení emisí 

(absolutní snížení nebo snížení per capita), 

 V oblasti adaptace musí SECAP jasně indikovat cíl snížení zranitelnosti vůči 

změně klimatu prostřednictvím definovaných adaptačních opatření v souladu 

s identifikovanou zranitelností a riziky.  

o Vytvořené či přidělené koordinační a organizační struktury, 

o Vyčleněné personální kapacity, 

o Zapojení stakeholderů a občanů, 

o Celkový rozpočet implementace a finanční zdroje, 

o Proces implementace a monitoringu, 

o Hodnocení adaptačních možností, 

o Strategie pro případ extrémních klimatických událostí; 

• Výchozí emisní bilance (BEI): 

o Výchozí rok bilance, 

o Počet obyvatel ve výchozím roce bilance, 

o Emisní faktor (standardní nebo LCA), 

o Jednotka emisního reportingu (CO2 nebo CO2-ekvivalent), 

o Odpovědný útvar (hlavní kontakt), 

o Detailní výsledky BEI z hlediska konečné spotřeby energie a emisí skleníkových plynů. 

• Hodnocení rizik a zranitelnosti (RVA): 

o Očekávané meteorologické a klimatické události relevantní pro místní autority či 

region 

o Zranitelnosti relevantní pro místní autority či region 

o Očekávané klimatické dopady na místní autority či region 

o Lidé a majetek ohrožení dopady změny klimatu 

• Mitigační aktivity a opatření po celou dobu platnosti akčního plánu. 

• Adaptační aktivity a opaření po celou dobu platnosti akčního plánu. 

d) V rámci této výzvy může každý žadatel podat pouze jednu žádost. Projekt obsahující realizaci 

podporované aktivity a), tj. zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, případně jeho 

aktualizaci, musí zároveň obsahovat i realizaci podporované aktivity b), tj. organizaci Místních dnů 

pro klima a energii, a naopak. Podporu v rámci podporované aktivity c) je možné čerpat pouze 

v kombinaci s podporovanými aktivitami a) a zároveň b). 

e) Podpora je poskytována na základě rozhodnutí a na základě řádně uzavřené smlouvy. 

f) Žadatel je povinen při zadávacích řízeních pro výběr dodavatele postupovat podle příslušného 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. V zájmu zabezpečení řádné 

efektivity vynakládaných prostředků jsou Fondem stanoveny zvláštní požadavky na postup žadatele 

při výběru dodavatele, a to i nad rámec stanovený zákonem o zadávání veřejných zakázek dle 

aktuálních pokynů pro zadávání veřejných zakázek, které jsou zveřejněny na webových stránkách 
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www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – záložka O programu – Zadávání veřejných 

zakázek. Specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 2014–2020 se na žadatele o poskytnutí 

podpory v rámci NPŽP nevztahují, např.: požadavky na označení výzvy k podání nabídky nebo 

oznámení výběrového řízení (popřípadě samostatné zadávací dokumentace) symbolem EU (vlajkou) 

spolu s odkazem na EU, odkazem na fond EU a odkazem na OPŽP, aj. 

g) Veškeré výdaje projektu musí být vedeny v účetnictví (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v platném znění) příjemce podpory. Příjemci podpory, kteří vedou účetnictví podle zákona 

o účetnictví, jsou povinni vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních 

položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku. 

Příjemci podpory, kteří vedou daňovou evidenci dle zákona o daních z příjmů, jsou povinni vést 

oddělenou evidenci ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou ke 

konkrétnímu projektu. 

h) Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen umožnit kontrolu realizovaných opatření na místě v době 

realizace projektu. Kontrolu souvisejících dokumentů včetně způsobilých výdajů je žadatel povinen 

umožnit osobám pověřeným Fondem případně jiným příslušným kontrolním orgánům do uplynutí 

doby dvou let od data ukončení realizace projektu. 

i) Příjemce podpory umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou 

za účelem prezentace projektů podpořených z programu. 

j) V případě, že dojde v průběhu realizace projektu z prostředků Fondu do doby ukončení realizace 

ke změně platnosti obecně platných předpisů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond 

právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, případně odstoupit od smlouvy.  

k) Pokud poskytnutí podpory žadateli vylučuje nebo neumožňuje obecně závazný právní předpis, nelze 

podporu poskytnout.  

11. Sledované indikátory 

V tabulce níže je uveden přehled všech sledovaných indikátorů pro tuto výzvu, žadatel je povinen zvolit 

všechny indikátory, které jsou pro jeho projekt relevantní. 

Plnění závazných indikátorů je pro žadatele, resp. příjemce podpory závazné, v případě neplnění těchto 

indikátorů může dojít ke krácení podpory. 

Oblast Měrná jednotka Závaznost 

Zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima, 

příp. jeho aktualizace 
ks MIN 

Organizace Místních dnů pro klima a energii ks MIN  

Předpokládaná roční úspora energie dle SECAP MWh/rok MIN 

Počet navržených adaptačních opatření ks MIN 
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Počet akcí v rámci Místních dnů pro klima a energii ks MIN 

Počet účastníků/oslovených v rámci Místních dnů pro klima 

a energii 
ks4 MIN 

Počet zrealizovaných aktivit dle akčního plánu po dobu 

realizace projektu* 

* Tento indikátor příjemce sdělí SFŽP bezprostředně po schválení 

akčního plánu. Indikátor se následně stane závazným.  

ks MIN 

12. Dokumenty předkládané žadatelem, resp. příjemcem podpory 

Žadatel, resp. příjemce podpory je povinen v jednotlivých fázích administrativního procesu předkládat 

prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „AIS 

SFŽP“) níže uvedené dokumenty a podklady požadované Fondem, a to v prosté kopii, není-li stanoveno 

jinak. 

a) K podání žádosti 

- dokument o přistoupení k Paktu starostů a primátorů5, včetně kopie příslušného usnesení 

obecní rady či zastupitelstva ohledně přistoupení k iniciativě; 

- doklad prokazující, že předmět podpory nebude využíván k podnikání - např. čestné prohlášení 

– pouze v případě podporované aktivity a) a b). 

- doklad prokazující vlastnictví účtu žadatele, na který bude následně zaslána podpora z Fondu. 

b) K uzavření smlouvy 

- dokumentace k zadávacímu řízení, včetně uzavřených smluv, objednávek apod., pracovní 

smlouvy či dohody včetně platového výměru; 

- rozhodnutí orgánů státní správy požadovaná pro daný druh opatření příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy a věcně a místně příslušnými orgány státní správy (např. územní 

rozhodnutí, stavební povolení či vyjádření věcně a místně příslušného orgánu státní správy, že 

opatření nepodléhá vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, rozhodnutí 

o nakládání s vodami, závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku, souhlas 

orgánů památkové ochrany, výjimka ze zákona o ochraně přírody a krajiny apod.), jsou-li pro 

                                                      

4 V případě workshopů se bude dokládat prezenční listinou, v případě výstav, dnů otevřených dveří apod. 
bude předložen odhad počtu návštěvníků, v případě inzerce v médiích se pak bude dokládat např. 
počtem výtisků, počtem čtenářů apod. 

5 Dokument o přistoupení k Paktu starostů a primátorů je dostupný na 
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=35
5. 
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daný typ opatření relevantní. Rozhodnutí vydaná ve správním řízení musí být opatřena doložkou 

právní moci. 

c) K žádosti o uvolnění finančních prostředků 

- zpráva o realizaci projektu (Příloha č. 1); 

- faktury, případně jiné účetní doklady, v případě podporované aktivity c) rovněž výkazy práce 

a mzdové listy;  

- bankovní výpisy prokazující úhradu faktur, případně jiných účetních dokladů; 

- usnesení obecní rady či zastupitelstva ohledně schválení SECAP jakožto závazného strategického 

dokumentu. 

d) K ZVA 

- zpracovaný SECAP; 

- objektivní doložení naplnění zvolených indikátorů; 

- a další dokumenty definované ve smlouvě. 

Fond je oprávněn si vyžádat další relevantní podklady a dokumenty, které se v průběhu projektového 

cyklu stanou nezbytnými pro jeho řádné vyhodnocení a dokončení. 

13. Způsob podání žádostí 

Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh, se podávají v termínech dle čl. 6, a to elektronicky 

prostřednictvím AIS SFŽP, který je dostupný na webových stránkách: www.narodniprogramzp.cz.  

Pro registraci žadatele a následné podání žádosti v AIS SFŽP je nutné mít zřízenou datovou schránku 

nebo kvalifikovaný certifikát umožňující vytvářet kvalifikované elektronické podpisy. 

14. Administrace Žádostí 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.  

Žádosti budou administrovány průběžně, a to v pořadí, v jakém byly doručeny na Fond. Podpořeny 

mohou být pouze úplné a formálně správné žádosti, které splní požadavky dané směrnicí MŽP č. 4/2015, 

programem a touto výzvou, maximálně však do výše disponibilní alokace výzvy. 

14.1. Posouzení žádosti 

Žádosti předložené Fondu podléhají kontrole úplnosti, formální správnosti a přijatelnosti.  

14.1.1. Kontrola úplnosti a formální správnosti 

Při kontrole úplnosti a formální správnosti se zejména ověřuje, zda byly žadatelem předloženy všechny 

požadované dokumenty, zda jsou uvedeny všechny požadované údaje a zda tyto dokumenty splňují 

požadované formální náležitosti.  



 

 

 

 10/12 

 

14.1.2. Kontrola přijatelnosti 

Kontrola přijatelnosti navazuje na úspěšně uzavřenou formální kontrolu a ověřuje se při ní věcná 

správnost a splnění podmínek této výzvy. Fond může kontrolu úplnosti a formální správnosti sloučit 

s kontrolou přijatelnosti do jediné kontroly, a to v případě, že podklady dodané k žádosti jsou 

dostatečné pro provedení plné kontroly přijatelnosti. Do dalšího administrativního procesu budou 

postoupeny pouze úplné žádosti, tj. žádosti bez nedostatků, resp. řádně doplněné na základě písemně 

zaslané výzvy k odstranění nedostatků. 

14.1.3. Usnesení o zastavení administrace žádosti 

Nesplňuje-li žádost podmínky dané výzvy, může být řízení o žádosti, kdykoli v průběhu její administrace 

až do vydání rozhodnutí zastaveno a administrace takovéto žádosti ukončena usnesením Fondu. 

14.2. Akceptace žádosti 

Je-li žádost formálně úplná a je posouzena jako přijatelná z hlediska splnění podmínek pro přijetí 

žádosti, je žádost akceptována, o čemž je žadatel informován prostřednictvím AIS SFŽP.  

14.3. Odborný posudek 

Po akceptaci je žádost předána Ministerstvu životního prostředí (Odboru politiky životního prostředí a 

udržitelného rozvoje, který bude spolupracovat s Odborem energetiky a ochrany klimatu) ke zpracování 

odborného posudku ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 směrnice MŽP 

č. 4/2015. 

14.4. Rada Státního fondu životního prostředí ČR a rozhodnutí ministra 

Fond předloží posouzenou žádost se svým stanoviskem k projednání Radě Státního fondu životního 

prostředí ČR (dále jen „Rada Fondu“), která následně předloží svá doporučení ministrovi životního 

prostředí (dále jen „ministr“). 

O podpoře rozhoduje ministr. 

14.5. Smlouva o poskytnutí podpory 

Na základě řádně doložených a Fondem odsouhlasených dokumentů dle č. 12 písm. b), rozhodnutí 

a splnění veškerých podmínek této výzvy uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu, která stanoví 

konkrétní individuální podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména pak výši a formu podpory, 

účel použití, lhůty, způsob čerpání prostředků Fondu a další podmínky. 

Konečná výše podpory uvedená ve smlouvě je stanovena na základě dokumentů předložených 

žadatelem a může být odlišná od maximální výše podpory uvedené v rozhodnutí, nikoliv však vyšší. 

Podpisem smlouvy žadatel stvrzuje, že souhlasí s podmínkami poskytnutí podpory a s tím, že jejich 

nedodržení je důvodem k vrácení podpory. 
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Smlouvu Fond neuzavře a podporu neposkytne v případě, že žadatel nesplní podmínky stanovené 

rozhodnutím nebo pozbude-li rozhodnutí platnosti.  

14.6. Čerpání podpory 

Čerpání podpory je možné až po nabytí právní účinnosti smlouvy. Podpora je Fondem proplácena 

bezhotovostními převody finančních prostředků v Kč na bankovní účet příjemce podpory uvedený 

ve smlouvě.  

Fond poskytne podporu pouze na úhradu způsobilých výdajů uvedených v čl. 9 této výzvy. Výdaje musí 

být v souladu s pravidly této výzvy a platnými právními předpisy. 

Finanční prostředky uvolňuje Fond na základě žádosti o uvolnění finančních prostředků jako ex-post 

platbu (po předložení plně uhrazených faktur, případně jiných účetních dokladů, spolu s doklady o 

bezhotovostní úhradě).  

Příjemce podpory k žádosti o uvolnění finančních prostředků dokládá aktualizované dokumenty 

zadávané prostřednictvím AIS SFŽP a přílohy uvedené v čl. 12 písm. c) této výzvy.  

Žádosti o uvolnění finančních prostředků může předkládat příjemce podpory v AIS SFŽP průběžně 

dle nastaveného finančně platebního kalendáře.  

14.7. Závěrečné vyhodnocení akce 

Podklady potřebné k provedení ZVA předkládá žadatel v předepsaném formátu prostřednictvím AIS 

SFŽP. Podklady pro provedení ZVA jsou předkládány v termínu stanoveném smlouvou, a to včetně 

požadovaných příloh uvedených v čl. 12, písm. d) této výzvy.  

Fond na základě předložených dokumentů posoudí splnění realizace dle parametrů výzvy, schválené 

žádosti a uzavřené smlouvy. 

14.8. Doplnění/oprava žádosti 

V případě zjištění nedostatků v rámci kontrol je žadatel prostřednictvím AIS SFŽP vyzván k jejich 

odstranění, a to ve stanovené lhůtě. V odůvodněných případech je možné požádat Fond o prodloužení 

lhůty. O prodloužení lhůty je třeba požádat písemně prostřednictvím AIS SFŽP, a to před uplynutím 

původně stanovené lhůty. 

14.9. Změny projektu 

Příjemce podpory je povinen oznámit Fondu jakékoliv změny (identifikačních a kontaktních údajů, právní 

formy žadatele, parametrů projektu, podmínek realizace projektu, skutečností a podmínek obsažených 

ve smlouvě aj.), a to od předložení žádosti do konce doby udržitelnosti. Budou-li změny realizovány bez 

souhlasného stanoviska Fondu a dojde-li v důsledku změny k nesplnění podmínek výzvy, nebude 

podpora, resp. její část poskytnuta. 

Fond je povinen posoudit avizované změny a jejich soulad s podmínkami programu a změnu 

dle posouzení buď odsouhlasí, nebo zamítne. 
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15. Publicita 

Nástroje k naplnění publicity musí být v souladu s Grafickým manuálem6 Národního programu Životní 

prostředí, zejména musí být označeny povinným sdělením: „Tento projekt je spolufinancován Státním 

fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“ a logem 

Fondu a MŽP, která budou viditelná a doplněná o odkaz na webové stránky www.sfzp.cz a www.mzp.cz. 

V rámci této výzvy jsou příjemci podpory povinni informovat o realizaci projektu prostřednictvím: 

- svých stávajících webových stránek, které budou rozšířeny o zprávy týkající se realizovaného 

projektu; 

- bannerů, roll up apod. v rámci pořádání Místních dnů pro klima a energii; 

- alespoň jednoho dalšího způsobu informování cílové skupiny, stakeholderů (veřejné správy, 

dalších organizací a institucí). Například využití eventů (Dny otevřených dveří, slavnostní 

otevření) atd.  

16. Kontakty 

Se svými dotazy mohou žadatelé kontaktovat pracovníky call centra Fondu, a to na bezplatném 

telefonním čísle 800 260 500 (pracovní dny od 7:30 do 16:00), případně prostřednictvím e-mailové 

adresy: dotazy@sfzp.cz. 

Kontaktní osoby pro tuto výzvu jsou: 

Mgr. Jana Piekníková, e-mail: jana.pieknikova@sfzp.cz, tel.: +420 267 994 674 

projektová manažerka oddělení III Odboru realizace Národních programů 

Ing. Martin Novosád, e-mail: martin.novosad@sfzp.cz, tel.: +420 267 994  673 

vedoucí oddělení III Odboru realizace Národních programů 

17. Přílohy 

Příloha č. 1 - Zpráva o realizaci projektu 

 

 

V Praze dne 22. prosince 2020                                                                    Mgr. Richard Brabec v. r. 

                                                                                                         ministr 

                                                      

6 Grafický manuál Národního programu Životní prostředí je k dispozici na www.sfzp.cz sekce Národní program 
Životní prostředí – Dokumenty ke stažení – Obecné dokumenty. 
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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. 1876/77R/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). 



 
 
 
 

 2030  
Já, [jméno a příjmení starosty či primátora (nebo jiného rovnocenného zástupce], 

[starosta/primátor (nebo název funkce)] [název místního orgánu] jsem byl(a) dne 

[datum] pověřen(a) [obecní zastupitelstvo (nebo rovnocenný rozhodovací orgán)], 

abych podepsal(a) Pakt starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky, 

s plným vědomím všech závazků, které jsou stanoveny v úředním prohlášení o závazcích a 

shrnuty níže.  

 

Místní správa, kterou zde zastupuji, se proto zavazuje ke: 

 

 Snižování emisí CO2 (a případně i dalších skleníkových plynů) na jejím území alespoň 

o 40 % do roku 2030, a to zejména prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti 

a širšího využívání obnovitelných zdrojů energie; 

 Zvyšování jeho odolnosti prostřednictvím přizpůsobení se dopadům změny klimatu. 

 

Aby mohly být tyto závazky splněny, zavazuje se místní správa plnit následující opatření: 

 

 Provádět základní inventuru emisí a posouzení rizik a zranitelnosti v oblasti 

změny klimatu; 

 Předložit do dvou let od výše uvedeného data rozhodnutí obecního zastupitelstva 

akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu; 

 Nejméně každý druhý rok po předložení akčního plánu pro udržitelné zdroje energie a boj proti 

změně klimatu předkládat zprávu o pokroku za účelem hodnocení, monitorování 

a ověřování. 

 

Souhlasím s tím, aby byla v případě nepředložení zmíněných dokumentů (tj. akčního plánu 

pro oblast udržitelných zdrojů energie a boj proti změně klimatu a zprávy o pokroku) v rámci 

stanovených lhůt naše místní správa – po předběžném písemném upozornění zaslaném 

kanceláří Paktu starostů a primátorů – z iniciativy dočasně vyloučena. 

 

 

[Název a úplná adresa orgánu místní správy] 

[Jméno, e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby] 

 

 

PODPIS 
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 
Statutární město Ústí nad Labem 
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
zastoupeno: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor 
IČ: 00081531  
bankovní spojení:  
(dále jako „poskytovatel“) 
 
a 
 
pan 
xxx xxx 
datum narození:  
adresa bydliště:  
adresa pro doručování:  
bankovní spojení:  
(dále jako „příjemce“) 
 

uzavřely tento 
 
 

Dodatek č. 1 
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky          

č. SML1024138“ 
(dále jen „Dodatek“) 

 
 

Část I. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

návratné finanční výpomoci – Kotlíkové půjčky č. SML1024138 (dále jen „Smlouva“). 
2. Stavbou, ve které je dojde k výměně zdroje tepla, je budova č.p. xx, jenž je součástí 

pozemku parc. č. xx, přičemž výlučné vlastnické právo příjemce k nemovitostem je zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Ústí na Labem, na listu vlastnictví č. xxx pro obec Ústí nad Labem a katastrální území xxx. 
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Část II. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna povinností příjemce na základě jeho žádosti 
o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu. 

2. Smlouva se mění tak, že v části IV. odst. 3 písm. f) nově zní: 
„Příjemce se zavazuje dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 31.8.2021.“. 

 
 

Část III. 
Společná a 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 dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 
3. Dodatek nepodléhá zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

usnesením č. xxx/xxZ/21 ze dne xx.xx.2021. 
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. 
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si Dodatek 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 a s jeho 
obsahem souhlasí, na důkaz toho k němu připojují své podpisy. 
 
 

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

Za poskytovatele:    Za příjemce: 
 
 
 
 
 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický    xxx xxx 
       primátor 

  statutárního města Ústí nad Labem 
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 Příloha č. 1 usnesení  
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

Protokol o schválení účetních závěrek příspěvkových organizací Statutárního 

města Ústí nad Labem sestavených k rozvahovému dni 31. 12. 2020 
(schváleno usnesením RM č.    /…R /21 ze dne 31. 5. 2021) 

 

a) Rada města Ústí nad Labem schvaluje účetní závěrky za účetní období roku 2020 sestavené 

k rozvahovému dni 31. 12. 2020 těchto příspěvkových organizací (62 p. o.): 

      

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. 

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

4. Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

6. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 

7. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 

8. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. 

9. Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

10. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 

11. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o. 

12. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. 

13. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. 

14. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

15. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

16. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, p. o.   

17. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 

18. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 

19. Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o. 

20. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, p. o. 

21. Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. 

22. Mateřská škola Centrum, Ústí nad labem, Velká Hradební 12/43, p. o. 

23. Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, p. o. 

24. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o. 

25. Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

26. Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

27. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

28. Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

29. Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. 

30. Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o. 

31. Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786//2, p. o. 

32. Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o. 

33. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. 

34. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.   

35. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. 

36. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 

37. Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

38. Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b p. o. 
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39. Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o. 

40. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, p. o. 

41. Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o. 

42. Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o. 

43. Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. 

44. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p. o. 

45. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o. 

46. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o. 

47. Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, p. o. 

48. Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 

49. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 

50. Domov pro seniory Chlumec, p. o. 

51. Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 

52. Domov pro seniory Dobětice, p. o. 

53. Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 

54. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 

56. Domov pro seniory Bukov, p. o. 

57. Jesle města Ústí nad labem, p. o. 

58. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

60. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 

62. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

  

  

b) Záznam o hlasování členů RM: viz Zápis ze zasedání RM k uvedenému bodu, který je Přílohou 

tohoto protokolu 

 

 

c) pro přijetí rozhodnutí o schválení účetních závěrek byly členům Rady města Ústí nad Labem 

předloženy tyto podklady: 

 - účetní závěrky 62 příspěvkových organizací 

- zprávy auditorů (předmětné účetní závěrky ve všech případech prověřovali auditoři) k účetním 

závěrkám příspěvkových organizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………………. 

Ing. Eva Outlá       Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

1. náměstkyně primátora     primátor 

Statutárního města Ústí nad Labem    Statutárního města Ústí nad Labem 

 



Statutární město Ústí nad Labem

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic_oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Výsledky hospodaření p.o. k 31.12.2020 a příděly do fondů p.o.

v Kč sl. 1 sl.2 sl. 3 sl. 4 sl. 5

Hlavní 

činnost

Doplňková 

činnost

1. ZŠ Hluboká 0,00 -15 973,06 15 973,06 0,00 0,00

2. ZŠ Palachova 0,00 -60 960,42 60 960,42 0,00 0,00

3. ZŠ E. Krásnohorské 129 522,13 56 788,81 72 733,32 0,00 129 522,13

4. ZŠ Školní náměstí 633,48 -5 203,72 5 837,20 0,00 633,48

5. ZŠ a ZUŠ Husova 81 531,56 -55 639,99 137 171,55 0,00 81 531,56

6. ZŠ Karla IV. 34 359,75 25 875,75 8 484,00 0,00 34 359,75

7. ZŠ a MŠ SNP 55 310,29 -21 328,39 76 638,68 0,00 55 310,29

8. ZŠ Vojnovičova 0,00 -47 619,30 47 619,30 0,00 0,00

9. Fakultní ZŠ 150 405,31 -286 096,18 436 501,49 0,00 150 405,31

10. ZŠ Mírová 0,00 -2 587,10 2 587,10 0,00 0,00

11. ZŠ Stříbrnická 0,00 -23 686,00 23 686,00 0,00 0,00

12. ZŠ a MŠ Nová 0,00 -8 185,79 8 185,79 0,00 0,00

13. ZŠ Vinařská 0,00 -27 931,96 27 931,96 0,00 0,00

14. ZŠ Anežky České 0,00 -61 216,85 61 216,85 0,00 0,00

15. ZŠ Neštěmická 0,00 -15 727,14 15 727,14 0,00 0,00

16. ZŠ Pod Vodojemem 0,00 -139 636,20 139 636,20 0,00 0,00

17. ZŠ Hlavní 0,00 -140 684,55 140 684,55 0,00 0,00

18. ZŠ Rabasova 0,00 -35 502,89 35 502,89 0,00 0,00

19. ZŠ a MŠ Jitřní 0,00 -26 061,69 26 061,69 0,00 0,00

20. Internátní MŠ 0,00 -32 842,00 32 842,00 0,00 0,00

21. MŠ U plavecké haly 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22. MŠ Střekov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23. MŠ Centrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24. MŠ Skřivánek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25. MŠ Větrná 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26. MŠ Stříbrníky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27. MŠ Kameňáček 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28. MŠ Vojanova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29. MŠ Zvoneček 0,00 -1 040,00 1 040,00 0,00 0,00

30. MŠ Pomněnka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31. MŠ Neštěmice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32. MŠ Vyhlídka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33. MŠ Skalnička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34. MŠ Dobětice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35. MŠ Marxova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36. MŠ Škroupova 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37. MŠ Pohádka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38. MŠ Kytička 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39. MŠ Sluníčko 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40. MŠ Motýlek 0,00 -1 200,00 1 200,00 0,00 0,00

41. MŠ Písnička 0,00 -102 655,50 102 655,50 0,00 0,00

42. MŠ Pastelka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43. MŠ E.Destinové 0,00 -9 600,00 9 600,00 0,00 0,00

44. MŠ Karla IV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45. MŠ Vinařská 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46. MŠ 5. května 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. MŠ V Zeleni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48.
   DDM a Zařízení pro

   další vzdělávání ped.pracovníků 0,00 -73 502,26 73 502,26 0,00 0,00

Příloha č. 2 usnesení

Celkem

sl.1=sl.2+sl.3

z toho
Fond 

odměn

Rezervní 

fond 

Poř.č. Příspěvková organizace

Výsledek hospodaření k 31.12.2020 Příděl do fondů p.o.
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Hlavní 

činnost

Doplňková 

činnost

Celkem

sl.1=sl.2+sl.3

z toho
Fond 

odměn

Rezervní 

fond 

Poř.č. Příspěvková organizace

Výsledek hospodaření k 31.12.2020 Příděl do fondů p.o.

49. Domov Velké Březno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50. DS Chlumec   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51. DS Severní Terasa 13 131,48 -24 696,78 37 828,26 0,00 13 131,48

52. DS Dobětice 0,00 -310 214,00 310 214,00 0,00 0,00

53. DS Krásné Březno 0,00 -128,57 128,57 0,00 0,00

54.

DS Orlická  a Azylový dům pro matky s 

dětmi 0,00 -100 249,00 100 249,00 0,00 0,00

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem 0,00 -25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

56. DS Bukov 0,00 -333 346,00 333 346,00 0,00 0,00

57. Jesle města Ústí nad Labem 0,00 -232 695,46 232 695,46 0,00 0,00

58. Muzeum města Ústí nad Labem 0,00 -152 391,04 152 391,04 0,00 0,00

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem   0,00 -470 060,63 470 060,63 0,00 0,00

60. Činoherní studio Ústí nad Labem 201 587,16 55 468,83 146 118,33 55 000,00 146 587,16

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem 0,00 -515 417,65 515 417,65 0,00 0,00

62. Městské služby Ústí nad Labem 0,00 -1 277 673,82 1 277 673,82 0,00 0,00

666 481,16 -4 498 620,55 5 165 101,71 55 000,00 611 481,16Celkem


