
U s n e s e n í

z 82. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 12. 7. 2021

Usnesení č. 1951/82R/21 - 2002/82R/21

1951/82R/21
Memorandum o spolupráci NCEÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Ústí nad Labem a Národním centrem 
energetických úspor, z.s.

1952/82R/21
Pověření vedoucí OSS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) svěřuje

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona o obcích
1. pověřené vedoucí odboru sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem 
rozhodování o těchto právních jednáních:
a) uzavírání smluv jménem statutárního města Ústí nad Labem na akce či projekty 
zajišťované odborem sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem (zejména smluv o 
dílo, kupních smluv, licenčních smluv, smluv o partnerství aj.) s plněním nepřevyšujícím v 
jednotlivém případě částku 50 tis Kč bez příslušné DPH
b) uzavírání darovacích smluv za statutární město Ústí nad Labem na poskytování věcných 
a finančních darů do výše 6 tis Kč v každém jednotlivém případě
c) podepisování vyrozumění o neschválení dotace projednaných RM či ZM

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

2. při obsazování krizových bytů (Matiční ul. a Resslova ul.) pověřené vedoucí odboru 
sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem uzavírání a podepisování smluv o 
ubytování, uzavírání dodatků, změn, výpovědí a dohod o ukončení těchto smluv a činění 
úkonů s těmito smlouvami souvisejícími, zejména podepisování vyúčtování smluvních 
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pokut a prohlášení o jednostranném zápočtu pohledávek

B) ruší

1. pověření Ing. Ivany Šťastné, vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Ústí nad 
Labem k uzavírání a podepisování smluv o ubytování, uzavírání dodatků, změn, výpovědí a 
dohod o ukončení těchto smluv a činění úkonů s těmito smlouvami souvisejícími, zejména 
podepisování vyúčtování smluvních pokut a prohlášení o jednostranném zápočtu 
pohledávek, týkající se obsazování krizových bytů (Matiční ul. a Resslova ul.)

1953/82R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

1954/82R/21
Veřejná zakázka „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“ - výběr 
dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Londýnská – 
oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“ takto:

1. TELKONT s.r.o.
2. Bajger s.r.o.
3. HANTYCH s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa“, který se umístil na prvním 
místě v pořadí, tj. TELKONT s.r.o., se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 
25467069, s nabídkovou cenou ve výši 1 189 172 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Londýnská – oprava konstrukce 
chodníku – 2. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli TELKONT s.r.o., se sídlem U Pivovaru 
136, 415 01 Teplice, IČ: 25467069, 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 „Londýnská – oprava konstrukce chodníku 
– 2. etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1955/82R/21
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Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce kuchyně“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ s 
předpokládanou hodnotou plnění ve výši 9 564 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného 
podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce kuchyně“, která je přílohou 
důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Rekonstrukce kuchyně“, 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 
„Rekonstrukce kuchyně“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 
nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Jaroslav Marek, ředitel Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizace
b) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí 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) Bc. Ladislava Svatošová, zástupce ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, 
příspěvkové organizace
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOSRI
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Bc. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

1956/82R/21
Žádost o prominutí smluvní sankce

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

1. žádost obchodní společnosti Energoteg, a.s., o prominutí sankce vyplývající z 
uzavřených nájemních smluv ze dne 16. 6. 2010 a ze dne 14. 7. 2011

B) neschvaluje

1. prominutí smluvních pokut vyplývajících z uzavřených nájemních smluv ze dne 16. 6. 
2010 a ze dne 14. 7. 2011

1957/82R/21
Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. 
III/25839“ - výběr dodavatele

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 24



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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ústí nad Labem, 
ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ takto:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o.
2. RAVEK s.r.o.
3. TELKONT s.r.o.
4. Porr a.s.
5. INSKY spol. s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“, 
který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpený 
závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3, 
IČ: 480 35 599, s nabídkovou cenou ve výši 6 497 138,65 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – 
zřízení chodníku podél silnice č. III/25839“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli SWIETELSKY 
stavební s.r.o., Odštěpený závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem Pražská tř. 495/58, 
370 04 České Budějovice 3, IČ: 480 35 599, 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 „Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě 
třetím) místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1958/82R/21
Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - 
výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace ulice 
Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ takto:

1. – Porr a.s.
2. – SaM silnice a mosty Děčín a.s.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. Porr a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 430 
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05 560, s nabídkovou cenou ve výši 4 988 710,88 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Porr a.s., se sídlem Dubečská 
3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, 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 „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, a následné 
uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1959/82R/21
Veřejná zakázka "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov" - výběr 
dodavatele

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

1.informaci, že zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace podchodu 
pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ se zúčastnil jediný dodavatel, a to společnost HANTYCH 
s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, kterým je HANTYCH 
s.r.o. se sídlem č.p. 111, 405 02 Janská, IČ: 066 59 969, s nabídkovou cenou ve výši 1 218 
835,69 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ dle ustanovení §122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli HANTYCH s.r.o. se sídlem 
č.p. 111, 405 02 Janská, IČ: 066 59 969, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1960/82R/21
Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 
odběru elektrozařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 
ELEKTROWIN a.s. dle přílohy důvodové zprávy

1961/82R/21
Energy Ústí nad Labem, a.s. - Podstatná změna integrovaného povolení č. 23
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s udělením výjimky z úrovní emisí NOx spojených s nejlepšími dostupnými technikami 
(BAT), která je předmětem podstatné změny integrovaného povolení č. 23 pro zařízení 
„Energetika“ společnosti ENERGY Ústí nad Labem, a. s. z těchto důvodů:
a) společnost Energy Ústí nad Labem, a.s., nepřijala žádná opatření vedoucí k naplnění 
ustanovení prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, 
kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení, přestože je toto 
prováděcí rozhodnutí veřejně známé a společnost měla dostatečný časový prostor na 
realizaci potřebných opatření
b) společnost Energy Ústí nad Labem, a. s., nesplnila povinnost vyřadit do 30. dubna 
množství povolenek odpovídající množství emisí skleníkových plynů vypuštěných v roce 
2020

B) ukládá
1. Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí OŽP

a) iniciovat společné jednání k možnostem dodávek tepla a teplé vody pro obyvatele 
Střekova

T: 23. 7. 2021

1962/82R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a FO - mimořádné finanční ohodnocení sociálních 
pracovníků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a finančního odboru, v 
celkové výši 409,42 tis. Kč – zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s 
epidemií COVID-19 takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 409,42 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 228,79 tis. Kč 
určené na výkon sociální práce takto:
- MO město 52,18 tis. Kč
- MO Severní Terasa 66,90 tis. Kč
- MO Neštěmice 53,52 tis. Kč
- MO Střekov 56,19 tis. Kč

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 110,00 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 37,18 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
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e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 33,45 tis. Kč
v položce Účelové prostředky - Sociální práce

2. rozpočtové opaření odboru sociálních věcí ve výši 33,45 tis. Kč – snížení nákladů na 
podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních pracovníků v souvislosti s 
epidemií COVID-19 takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 33,45 tis. Kč
v položce Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 33,45 tis. Kč
v položce Účelové prostředky - Sociální práce

1963/82R/21
Rozpočtové opatření OSV a FO - státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 96 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 96 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 96 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

1964/82R/21
Rozpočtové opatření OSV a FO - vrácení části dotace OSPOD z roku 2020

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru ve výši 29,45 tis. Kč v 
souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru sociálních věcí, tř. 2 o částku 29,45 tis. Kč v 
položce Přijaté vratky transferů – finanční vypořádání

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 29,45 tis. Kč 
v položce Finanční vypořádání
 

1965/82R/21

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 7 z 24



Záměr prodeje části pozemku p. č. 688/83 v k. ú. Vaňov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 688/83 o výměře cca 30 m2 z celkové výměry 4664 
m2 v k. ú. Vaňov za účelem vjezdu do plánované garáže

1966/82R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 950 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 367 m2 v 
k. ú. Předlice za těchto podmínek:
a) prodejní cena ve výši min. 600,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 
Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého posudku
e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

1967/82R/21
Záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje

1. záměr prodeje pozemku p. č. 300/1 o výměře 3565 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem 
využití na odstavné a parkovací plochy a jednoúčelové stavby spojené se silniční dopravou

B) schvaluje

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 300/1 o výměře 3565 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za 
těchto podmínek:
a) nájem ve výši minimálně 50,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití - odstavné a parkovací plochy a jednoúčelové stavby spojené se silniční 
dopravou
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

1968/82R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 50/1 v k. ú. Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje
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1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 50/1 o výměře cca 18 m2 z celkové výměry 1584 
m2 v k. ú. Dobětice za účelem stání pro osobní automobil

1969/82R/21
Pronájem části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 171/1 o výměře 130 m2 z celkové výměry 8145 m2 v k. ú. 
Všebořice Evě Záveské a Jiřímu Záveskému, ************************************* 
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok
c) předmětná část pozemku nebude oplocena
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem

1970/82R/21
Pronájem části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 888 o výměře 58 m2 z celkové výměry 2155 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem Ing. Dagmar Kubišové, ************************************* za 
těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 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

1971/82R/21
Výpůjčka části pozemku p. č. 2431/7 v k. ú. Ústí nad Labem od Ústeckého kraje

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2431/7 o výměře 68 m2 v k. ú. Ústí 
nad Labem s vlastníkem Ústeckým krajem, IČO 70892156, za účelem zřízení a 
provozování posezení PĚŠÍ ZÓNA „POD VANOU“ Pivovarská ulice Ústí nad Labem na 
dobu určitou od 7. 7. 2021 do 3. 10. 2021

2. uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2431/7 o výměře 68 m2 v k. ú. Ústí 
nad Labem s vlastníkem Ústeckým krajem, IČO 70892156, za účelem zřízení a 
provozování posezení PĚŠÍ ZÓNA „POD VANOU“ Pivovarská ulice Ústí nad Labem na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
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1972/82R/21
Věcná břemena - úprava metodiky 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) ruší

1. Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí 
do pozemků pod komunikacemi, schválenou usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 
456/08 ze dne 21. 8. 2008

B) schvaluje

s účinností od schválení tohoto usnesení
1. Metodiku pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí 
do pozemků ve vybraném majetku města dle upravené přílohy usnesení

1973/82R/21
Nadstandardní péče o zeleň

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. na základě jednotlivých žádostí městských obvodů následující akce z programu 
„Nadstandartní péče o zeleň“:

a) Městský obvod Neštěmice
- Park u Pivovarské zahrady
- Zámecký park

b) Městský obvod město
- Alej v ulici Bezručova
- Alej v ulici Střížovická
- Alej v ulici Elišky Krásnohorské

c) Městský obvod Severní Terasa
- Platanová alej v ulici Stříbrnická
- Sakurová alej v ulici Pod Parkem
- Alej v ulici Sociální péče

d) Městský obvod Střekov
- Hřiště Svádov p.p.č. 911
- Centrální park Kamenný vrch
- Lipová alej Střekovské nábřeží
- Lokalita Malé Sedlo
- Lokalita Vyhlídka Švabinského

e) Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem
- nátěr mladých stromů
- Alej v ulici na Spojce
- Alej v ulici České mládeže
- ochrana bází stromů před poškozením sekačkou instalací dřevěných ohrádek
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- tahové zkoušky u vytipovaných stromů v aleji v ulici Elišky Krásnohorské
- Alej v ulici Elišky Krásnohorské – architektonická studie
- dendrologický průzkum v aleji Elišky Krásnohorské

1974/82R/21
Výjimka ze směrnice č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. udělení výjimky ze směrnice Rady města Ústí nad Labem č. 1/2019, o zadávání 
veřejných zakázek, pro uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem je dopracování 
projektové dokumentace k investičnímu záměru "Stavební úpravy objektu č.p. 1800/27, ul. 
Na Nivách" z důvodu doplnění stavebního programu (stavební připravenost pro nové 
dohledové centrum MP) a vyhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby 
včetně aktualizace výkazu výměr
2. uzavření smlouvy o dílo se společností Milštejn, s.r.o., IČ 25432842 dle bodu 1) za cenu 
560.645,-Kč bez DPH

1975/82R/21
Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu a 
volnočasových aktivit - úhrada nákladů spojených s pořádáním soustředění, 
pobytových a příměstských táborů v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu určeného na oblast sportu 
v roce 2021 s účelem využití na „Úhradu nákladů spojených s pořádáním soustředění, 
pobytových a příměstských táborů v roce 2021“ a následné uzavření veřejnoprávní 
smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Athletic Club Ústí nad Labem z. s., IČ: 270 43 584 ve výši 48.000,- Kč
b) BASTA CHEERLEADERS, z. s., IČ: 054 22 698 ve výši 48.000,- Kč
c) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 ve výši 48.000,- Kč
d) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z. s., IČ: 226 09 458 ve výši 48.000,- Kč
e) BOGI SPORT Ústí nad Labem klub, z. s., IČ: 084 55 783 ve výši 48.000,- Kč
f) Český svaz parkouru, z. s., IČ: 018 71 633 ve výši 48.000,- Kč
g) EHK karate club z. s., IČ: 270 47 482ve výši 17.000,- Kč
h) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488 ve výši 38.000,- Kč
i) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 39.000,- Kč
j) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z. s., IČ: 692 91 969 ve výši 48.000,- Kč
k) Judo team Střekov, z. s., IČ: 057 83 259 ve výši 22.000,- Kč
l) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 48.000,- Kč
m) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567 ve výši 48.000,- Kč
n) Potápěči Ústí nad Labem p. s., IČ: 050 84 750 ve výši 7.000,- Kč
o) SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 25.000,- Kč
p) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 27.000,- Kč
q) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z. s., IČ: 661 10 351 ve výši 48.000,- Kč
r) Spolek InlineSkating.cz, IČ: 226 07 137 ve výši 48.000,- Kč
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s) SPORT UNION, z. s., IČ: 445 54 044 ve výši 48.000,- Kč
t) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 ve výši 48.000,- Kč
u) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 29 208 ve výši 18.000,- Kč
v) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 48.000,- Kč
w) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši 48.000,- Kč
x) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 48.000,- Kč
y) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z. s., IČ: 183 80 514 ve výši 48.000,- Kč
z) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p. s., IČ: 057 86 304 ve výši 48.000,- 
Kč
aa) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s., IČ: 057 80 853 ve výši 
33.000,- Kč
bb) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p. s., IČ: 057 86 801 ve výši 39.000,- Kč
cc) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p. s., IČ: 057 87 343 ve výši 44.000,- 
Kč
dd) TJ Svádov – Olšinky z. s., IČ: 183 82 991 ve výši 48.000,- Kč
ee) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 48.000,- Kč
ff) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 22.000,- Kč
gg) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 48.000,- Kč
hh) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s., IČ: 046 10 881 ve výši 48.000,- Kč
ii) Ústecké centrum cyklistiky z. s., IČ: 090 01 239 ve výši 15.000,- Kč
jj) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, IČ: 445 56 594 ve výši 
45.000,- Kč
kk) Volejbal Ústí nad Labem, z. s., IČ: 056 12 951 ve výši 48.000,- Kč

2. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu určeného na oblast sportu 
a volnočasových aktivit v roce 2021 s účelem využití na „Úhradu nákladů spojených s 
pořádáním soustředění, pobytových a příměstských táborů v roce 2021“ a následné 
uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) ve výši 48.000,- Kč
b) Junák - český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) ve výši 45.000,- Kč
c) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) ve výši 20.000,- Kč
d) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) ve výši 41.000,- Kč
e) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) ve výši 48.000,- Kč
f) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) ve výši 48.000,- Kč

3. znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu a volnočasových 
aktivit z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu určeného na oblast sportu a 
volnočasových aktivit v roce 2021

1976/82R/21
Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, určených na oblast 
kultury v roce 2021 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 
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44555601), v celkové výši 170 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na projekt „Podpora aktivit UJEP 
významných pro město Ústí nad Labem v roce 2021“

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

a) předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 13. 9. 2021

1977/82R/21
Poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) určeného na 
oblast sportu v roce 2021 pro:
a) SKI KLUB Pohoří u Malečova, IČ: 227 32 608, se sídlem Tašov 48, 400 02, na 
„Zajištění provozu a údržbu Ski areálu Pohoří u Malečova“ ve výši 20.000,- Kč a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
b) SK Hostovice z. s., IČ: 442 26 829, se sídlem Ke Hřišti 102, 400 02 Ústí nad Labem – 
Hostovice, na „Opravu tribuny a opravy vnitřního vybavení“ ve výši 20.000,- Kč a 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

1978/82R/21
Udělení výjimky z počtu dětí v přípravných třídách ZŠ ve školním roce 2021/2022 a 
ve třídách MŠ na dobu neurčitou

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí 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, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace

2. 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 Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí v přípravné třídě základní školy 
uvedené v bodě A) 1.
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v 
bodě A) 2.
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1979/82R/21
Revokace usnesení Rady města ze dne 31. 5. 2021 č. 1869/77R/21

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města č. 1869/77R/21 ze dne 31. 5. 2021 v bodě A) odst. 2 písm. aa)

B) schvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
„realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy se subjektem YMCA 
Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Koncert 
Oboroh“ ve výši 10.000,- Kč

1980/82R/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytntutí dotace - víceleté granty v oblasti kultury

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace uzavírané v 
rámci "Programu pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu 
statutárního města Ústí nad Labem v letech 2021-2022" dle přílohy č. 1 usnesení

1981/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – OPTP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
kanceláře tajemníka v celkové výši 762,23 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 
soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu 
„Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 762,23 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 508,15 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 171,75 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 82,33 tis. Kč

1982/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na projekt 
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Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 1 900,00 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 1 900,00 tis. 
Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 1 900,00 tis. Kč (Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Ústí nad 
Labem)

1983/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků Základní škole 
Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci, na předfinancování a realizaci 
projektu SFŽP „Přírodní zahrada ZŠ Ústí“ 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci ve výši 488,10 tis. Kč a uzavřením Smlouvy 
o poskytnutí návratné finanční výpomoci mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad 
Labem a Základní školou Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkovou organizací
2. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic 
v celkové výši 574,24 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 574,24 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 Základní škole Ústí nad 
Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci, ve výši 488,10 tis. Kč, na předfinancování 
investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s projektem „Přírodní zahrada ZŠ Ústí,“ 
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 Základní škole Ústí 
nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 86,14 tis. Kč, jako 
spoluúčast zřizovatele na projektu „Přírodní zahrada ZŠ Ústí“

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

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

T: 13. 9. 2021

1984/82R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 008,80 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Ministerstva 
práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 008,80 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 Fakultní základní škole 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, ve výši 1 008,80 tis. Kč, v 
rámci operačního programu Zaměstnanost

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 7 880 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva kultury takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7 880 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 Činohernímu studiu 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 7 880 tis. Kč v rámci „Programu 
státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a 
pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní umělecká činnost v roce 2021“

1985/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a 
Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 150 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 150 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizaci ve výši 150 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Nová – pořízení 
velkokapacitní myčky“

B) ukládá
1. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Nová 
1432/5, příspěvkové organizace

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

T: 31. 12. 2021

1986/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na služby 
dotačního managementu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 500,00 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 500,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 500,00 tis. Kč (Služby dotačního managementu)

1987/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - zajištění zdrojů na úhradu penále

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru k zajištění zdrojů na úhradu penále ve výši 500,00 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 500 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 500,00 tis. Kč (penále za akce „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad 
Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“ ve výši 250 
tis. Kč a „Sektorové centrum – demolice“ ve výši 250 tis. Kč)

1988/82R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace ze sociální oblasti

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 64 059,36 tis. Kč - zapojení účelových neinvestičních dotací z rozpočtu 
Ústeckého kraje takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 64 059,36 tis. Kč, v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací pro p. o. ze sociální 
oblasti v celkové výši 64 059,36 tis. Kč
na podporu sociálních služeb v roce 2021 – 2. splátka takto:
Domov Velké Březno, p. o. 8 003,84 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 3 697,32 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 12 703,32 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 11 266,32 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 9 955,96 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 7 563,68 tis. Kč
Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 3 688,00 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 7 180,92 tis. Kč

1989/82R/21

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 17 z 24



„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem“ - uzavření Dodatku č. 4 ke 
Smlouvě o dílo 

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

1. změnový list č. 14, který je přílohou předloženého materiálu

B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města 
Ústí nad Labem“, který je přílohou tohoto usnesení

1990/82R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace - Domov pro seniory 
Dobětice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Domova pro seniory 
Dobětice, příspěvkové organizace, Šrámkova 3305/38a, 400 11 Ústí nad Labem, IČ 
44555407, od společnosti TZMO Czech Republic s. r. o., Vlastibořská 2789/2, 193 00 
Praha 19, IČ 26723476, ve výši 25 000,- Kč. Dar bude použit v souladu s obecně 
prospěšnými cíli domova tj. na zdravotnické, sociální, charitativní a humanitární účely

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

1991/82R/21
Souhlas s převzetím nepatrného majetku

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

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Josefa Strnada, datum narození ************ a 
datum úmrtí *************, statutárním městem Ústí nad Labem

B) souhlasí

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 20 000,- Kč a vozidla Hyundai Lantra registrační značky 5U4 
5107 

C) schvaluje

1. ekologickou likvidaci vozidla dle bodu B) 1. tohoto usnesení

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

a) zabezpečit zprostředkování ekologické likvidace vraku vozidla dle bodu B) 1. tohoto 
usnesení

T: 30. 9. 2021

1992/82R/21
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Odměňování ředitelek a ředitelů škol 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

1. plat ředitelům příspěvkových organizací
a) Bc. Ivaně Votroubkové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 77/2021) s účinností od 1. 8. 2021
b) Mgr. Lucii Hrubé, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 78/2021) s účinností od 1. 8. 2021
c) Bc. Jaroslavě Sobotkové, ředitelce Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem, 
Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvkové organizace (platový výměr č. 79/2021) s účinností od 
1. 8. 2021
d) Mgr. Bc. Martě Maděrové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 
620//5, příspěvkové organizace (platový výměr č. 80/2021) s účinností od 1. 8. 2021
e) Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 
příspěvkové organizace (platový výměr č. 81/2021) s účinností od 1. 9. 2021

B) schvaluje

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů ve 2. čtvrtletí 2021 v rámci programu „Podpora 
pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/76/2021)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/77/2021)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/78/2021)

2. dle ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, odměnu při dovršení životního jubilea
a) Mgr. Radce Mrkáčkové, ředitelce Internátní mateřské školy, Ústí nad Labem, 
Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/79/2021

1993/82R/21
Veřejná zakázka Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 
„Vybudování multimediální učebny a IČ učebny“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Vybudování 
multimediální učebny a ICT učebny – dodávka ICT a vnitřní konektivity“ takto:

1. Z + M Partner, spol. s r.o.
2. Prekt service s. r. o.

2. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Vybudování 
multimediální učebny a ICT učebny – dodávka nábytku a nábytkového vybavení takto:

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 19 z 24



1. Hilbert Interiéry s.r.o.
2. MERCI, s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Vybudování multimediální učebny a ICT učebny – dodávka ICT a vnitřní 
konektivity“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Z + M Partner, spol. s r.o., se 
sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 43 935, s 
nabídkovou cenou ve výši 3 944 265,00 Kč bez DPH
2. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Vybudování multimediální učebny a ICT učebny – dodávka nábytku a 
nábytkového vybavení“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. Hilbert Interiéry 
s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 286 61 133, s nabídkovou 
cenou ve výši 941 317,30 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální učebny a ICT 
učebny – dodávka ICT a vnitřní konektivity“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli Z + M Partner, 
spol. s r.o., se sídlem Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 268 43 
935, 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 „Vybudování multimediální učebny a ICT 
učebny – dodávka ICT a vnitřní konektivity“ dodavateli, který se umístil na druhém místě v 
pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

3. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování multimediální učebny a ICT 
učebny – dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ dle ustanovení § 122 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli 
Hilbert Interiéry s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 286 61 133, 
a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

4. 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 „Vybudování multimediální učebny a ICT 
učebny – dodávka nábytku a nábytkového vybavení“ dodavateli, který se umístil na druhém 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

1994/82R/21
Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 181,20 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 181,20 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
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subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
181,20 tis. Kč takto:
- 135,80 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
- 45,40 tis. Kč v položce Povinné pojistné

1995/82R/21
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATELSTVA A 
LIKVIDACI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ z rozpočtu Statutárního města Ústí nad 
Labem - poskytnutí dotace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 
Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL A LIKVIDACÍ 
MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2021 a následné uzavření smluv s jednotlivými 
subjekty, v členění dle podaných žádostí:

a) Via Europa, z.s.
Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 26672499
35 000 ,-Kč

b) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek
Mezidomí 707/1, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 44556594
40 000 ,-Kč

c) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř
Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153203
42 000 ,-Kč

d) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice
U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem
IČ: 63153262
30 000 ,-Kč

e) Spirála, Ústecký kraj, z.s.
K Chatám 22, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 68954221
Pouze na mobilní telefon
8 000 ,-Kč

f) MEDIC Ústí nad Labem, z.s.
17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem
IČ: 1546945
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35 000 ,-Kč

g) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Střekov
Národního odboje 794/15, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 75086808
30 000 ,-Kč

1996/82R/21
Memorandum o spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
společností TomTery, s.r.o.

1997/82R/21
Rozpočtové opatření městské policie - vratka dotace MF

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vrácení dotace MF na krytí výdajů při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 ve 
výši 505,50 tis. Kč prostřednictvím
Krajského úřadu Ústeckého kraje

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 505,50 tis. Kč takto:

a) snížení příjmové částí rozpočtu tř. 4 o částku 505,50 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 505,50 tis. Kč 
takto:
- v položce Mzdové prostředky 377,25 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 128,25 tis. Kč

1998/82R/21
Rozpočtové opatření FO a OHS - Klimatizační jednotka pro serverovnu MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy a finančního odboru ve výši 145 tis. Kč 
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 145 
tis. Kč - Investiční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, sk. č. 04, o 
částku 145 tis. Kč na akci „Klimatizační jednotka pro serverovnu MmÚ “

1999/82R/21
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Smlouva o umístění zařízení VISO (bezúplatná)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o umístění zařízení VISO (bezúplatná)

2000/82R/21
Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb 
blízkých službám sociálním 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. vyhlášení dotačního řízení na možnost získání finanční podpory z rozpočtu statutárního 
města Ústí nad Labem v oblasti poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám 
sociálním

2. „Dotační program města Ústí nad Labem na podporu sociálních služeb a služeb blízkých 
službám sociálním 2022“ v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

3. Výzvu na vyhlášení dotačního programu na rok 2022 v předloženém znění dle přílohy č. 
2 důvodové zprávy

2001/82R/21
Software na evidenci a správu poplatku za komunální odpad

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o stavu zadání projektu na software na výběr poplatku za komunální odpad s 
možnými důsledky v případě nepřijetí vyhlášky

2002/82R/21
Poskytnutí peněžitého daru 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) oceňuje

1. významný čin pana Martina Bohuše a jeho partnerky Gabriely Válové, kteří tragicky 
zahynuli v autě po pádu stromu dne 8. 7. 2021

B) schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora pro pozůstalé děti

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města
a) poskytnout peněžitý dar v souvislosti s hrdinským činem na podporu pozůstalých dětí ve 
výši 100 tis. Kč

D) navrhuje
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1. pana Martina Bohuše a paní Gabrielu Válovou, kteří tragicky zahynuli v autě po pádu 
stromu, na Cenu Michala Velíška

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

a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
b) zaslat nominaci dle bodu D) tohoto usnesení Nadaci Adra

T: 13. 9. 2021

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Metodika pro uzavírání smluv 
o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí do pozemků ve vybraném 

majetku města 
 
 
1. Úvod 
 

Tato metodika upravuje základní postupy při zřizování věcných břemen při ukládání inženýrských 
sítí do pozemků ve vybraném majetku statutárního města Ústí nad Labem. 

 

2. Základní působnost 
 

2.1. Ke zřizování věcných břemen dochází dle této metodiky v těchto případech: 
a) zřízení telekomunikačního vedení, 
b) zřízení rozvodného energetického vedení a zařízení, 
c) zřízení veřejných vodovodních a kanalizačních řádů, 
d) zřízení jiných vedení (např. produktovody apod.) 
e) zřízení přípojek inženýrských sítí 
f) pokud o to oprávněný z věcného břemena sám požádá. 

 
2.2. Zřízení věcného břemene není vyžadováno v případech: 

a) zřízení drenáže kolem existujících i nových staveb, 
b) obnovy již existujících sítí, vedených ve stejné trase jako původní síť ze stejných 

technických parametrů, resp. bude zřízeno bezúplatně, či za minimální poplatek dle 
oprávněného), 

c) zřizování inženýrských sítí nebo jiných zařízení či staveb, které budou převedeny do 
vlastnictví města. 

 
 

3. Náležitosti žádosti 
 

K podání žádosti o zřízení věcného břemene žadatel vyplní vlastní žádost, do které povinně uvede 
následující náležitosti: 

a) přesnou identifikaci budoucího oprávněného z věcného břemene, případně žadatele 
pokud není shodný s budoucím oprávněným, 

b) přesné označení stavby, 
c) specifikace umisťovaného zařízení, technické parametry budované infrastruktury, 
d) přesnou identifikaci pozemků, na kterých má být vybudovaná infrastruktura, 
e) katastrální mapu se zákresem budoucí trasy budované infrastruktury s uvedením její 

předpokládané délky, 
f) projektovou dokumentaci pro budovanou infrastrukturu nebo jinou stavbu (v případě, že je 

již zpracována), 
g) plnou moc žadatele (v případě, že žadatel není shodný s budoucím oprávněným) 

z věcného břemene, 
h) předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby, 
i) kontaktní údaje, bankovní spojení, číslo účtu budoucího oprávněného z věcného 

břemene. 
 

4. Oceňování věcných břemen 
 

Za zřízení věcného břemene je požadována jednorázová finanční náhrada, vyjadřující ve finanční 
hodnotě reálné omezení výkonu vlastnických práv. Ocenění věcného břemene se stanovuje: 
a) při ukládání inženýrských sítí do komunikací v souladu s §39b vyhlášky č. 441/2013 Sb., k 

provedení zákona o oceňování majetku, s tím, že výpočet je prováděn vždy ze strany města. 
Při určování šíře plochy zatížené technickou infrastrukturou, která je rozhodující pro stanovení 
koeficientu míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci (ku), bude počítáno i s ochranným 
pásmem ukládané infrastruktury, pokud je zákonným či technickým předpisem stanoveno. 



Koeficient ku bude navýšen v případě uložení do MK I. a II. třídy o 30%, MK III. třídy o 20% a 
MK IV. třídy o 10%. 

b) při ukládání inženýrských sítí do ostatních pozemků ve vybraném majetku statutárního města 
v souladu s §39a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, s tím, 
že výpočet je prováděn vždy ze strany města. Při určování šíře plochy zatížené technickou 
infrastrukturou bude počítáno i s ochranným pásmem ukládané infrastruktury, pokud je 
zákonným či technickým předpisem stanoveno.  
Cena věcného břemene CBN pro oblast 1 a 2 (dle §3, přílohy 2 OV) činí 258,2325 Kč/m2.  
ZCU= ZC (1497,-Kč) x I (0,345) = 516,465 Kč, kdy I je koeficient určený dle přílohy 3, tabulky 
č.5 OV. 
Cena věcného břemene CBN pro oblast 3 až 6 (dle §3, přílohy 2 OV) činí 145,935 Kč/m2. 
ZCU = ZC (846,-Kč) x I (0,345) = 291,87 Kč, kdy I je koeficient určený dle přílohy 3, tabulky 
č.5 OV. 
Uvedené ceny budou vždy aktualizovány v souladu s úpravou ZC určených podle §3 OV.  
 

Vychází-li vypočtená náhrada za zřízení věcného břemene nižší 1 000,00 Kč, činí minimální 
náhrada 1 000,00 Kč. 

 

5. Zvláštní postupy při zřizování věcných břemen 
 

Při zřizování rozvodného energetického vedení a zařízení podle energetického zákona se 
smlouva o smlouvě budoucí uzavírá před zahájením stavebního řízení 

 

6. Schvalovací doložka 
 

Tato metodika byla schválena usnesením Rady města Ústí nad Labem č. …… ze dne 12.7.2021 
s účinností ode dne schválení tohoto usnesení. 
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Dodatek č. ….  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace  

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

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
Zastoupené:  
Pověřená osoba: 
Kontaktní osoba:   
Email:  
Telefon:  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu:             5017001555/5500 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

a 

xxxxxx 

se sídlem:  xxxx 
IČ: xxxx 
Zastoupená: xxxx 
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxx 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
Příjemce je zapsán v xxx rejstříku u xxxxx soudu v xxxxxx, oddíl: xxxx, vložka xxxx. 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 
uzavřely tento 

 

Dodatek č. ….  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. SMLxxxxxx 

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

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

I. 
Předmět Dodatku č. x 

 
 

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne xxxxx Smlouvu o poskytnutí dotace SMLxxxx k částečné úhradě 
nákladů akce/činnosti/projektu „xxxxxxx“ (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění a upravuje takto: 
 
    Článek III. bod 9 Smlouvy nově zní: 
 

Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli 
předložením:  
 
Pro rok 2021: 
a) vyúčtování části dotace nejpozději do 2. 8. 2021 (50% dotace), 
b) závěrečného vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2022.  

         
Pro rok 2022: 
a) vyúčtování 1. části dotace nejpozději do 29. 7. 2022 (50% dotace), 
b) závěrečného vyúčtování dotace nejpozději do 31. 1. 2023.  

 
 
 

dodatek ke smlouvě o poskytnutní neivestiční účelové dotace.pdf k usnesení č. 1980/82R/21
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II. 
Závěrečná ustanovení 

 
 

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

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

3. Tento Dodatek č. x je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a jedno 
vyhotovení obdrží poskytovatel. 

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

č. XX/YYR/XXXX ze dne DD.DD.DDDD 

 
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. x před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

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

                                                            



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                     SML                                                                                                              

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

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

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

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

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

 

2. METALL QUATRO spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Miroslavem Štýbrem, jednatelem 

se sídlem:   Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec 

IČ:     61538213     

DIČ:    CZ61538213  

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

číslo účtu:    3293310267/0100  

Pověřená osoba k jednání: Miroslav Štýbr, jednatel   

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

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo 

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

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I.  Úvodní ustanovení 

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

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

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

dne 20. 5. 2021 Dodatek č. 3, jehož předmětem je navýšení smluvní ceny za dílo (dále jen 

„Smlouva“). 

 

Návrh Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo včetně změnového listu č. 14.pdf k usnesení č. 1989/82R/21



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

II. Předmět 

1.  Smlouva se tímto Dodatkem č. 4 mění takto: 

 

- článek V. první odstavec nově zní: 

  

  Cena díla je stanovena ve výši bez DPH                              15 880 999,03 Kč 

  DPH 21 %             3 335 009,80 Kč    

  Cena celkem včetně DPH                           19 216 008,83 Kč 

  (Slovy: „devatenáctmilionůdvěstěšestnácttisícosm korun českých 83 haléře“) 

 

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

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

na díle žádná jiná odměna. 

III. Závěrečná ustanovení 

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

Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 zůstávají beze změny. 

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

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

některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

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

vyhotovení zhotovitel. 

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

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

Příloha: změnový list č. 14 

V Ústí nad Labem dne   

    

Ve Vysoké Peci dne  

Objednatel: 

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

Zhotovitel: 

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

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

     Miroslav Štýbr 

           Jednatel  

METALL QUATRO spol. s r. o. 

 
 
 
 
 



 Jméno a 

příjmení 

funkce odbor datum podpis 

Zpracovatel 

 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Vedoucí 

odboru 

Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Alena 

Nováková 

Vedoucí 

odboru 

Právní odbor   

Projednáno  

 

RM 12. 7. 2021    

Č. usnesení 

RM/ZM 

 Dne              

Č. smlouvy v 

RS 

 Dne 

 

 

Odkaz na 

profil 

zadavatele 

P20V00000039 

 






























