
U s n e s e n í

z 88. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 30. 8. 2021

Usnesení č. 2015/88R/21 - 2095/88R/21

2015/88R/21
Nominace do Výboru pro zaměstnanost Romů

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

1. informaci o oslovení Svazem měst a obcí ČR se žádostí o nominaci svého zástupce do 
Výboru pro zaměstnanost Romů

B) nominuje

1. Bc. Jakuba Jeřábka, zaměstnance MmÚ zařazeného do odboru sociálních služeb, do 
Výboru pro zaměstnanost Romů

2016/88R/21
Rozpočtové opatření OPA a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru přestupkových agend ve výši 170 tis. 
Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 170 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OPA o částku 170 tis. Kč

2017/88R/21
Přijetí finančního daru od M. Lazarové

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přijetí finančních darů v celkové výši 35.500,- Kč od členů Rady města na projekt 
položení Kamenů zmizelých, , tzv. Stolpersteinů
a) PhDr. Ing. Petr Nedvědický 5.000,- Kč
b) Ing. Eva Outlá 4.500,- Kč
c) Mgr. Tomáš Vlach 4.500,- Kč
d) Ing. Pavel Tošovský 5.000,- Kč
e) Martin Hausenblas, MBA 5.000,- Kč
f) Mgr. Michal Ševcovic 2.000,- Kč
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g) Miroslava Lazarová 5.000,- Kč
h) Eva Nováková 2.500,- Kč
i) Mgr. Martin Krsek 2.000,- Kč

B) děkuje

1. paní Miroslavě Lazarové za iniciativu věnovat finanční dar na projekt položení Kamenů 
zmizelých, tzn. Stolpersteinů

2018/88R/21
Plnění úkolů uložených radou města

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

2019/88R/21
Návrh úvěrové smlouvy s KB a.s. na 100 mil. Kč 

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

1. informaci o výsledku výběrového řízení na poskytnutí úvěru 100 mil. Kč s tím, že 
nejvýhodnější nabídku – nejnižší úrokovou sazbu nabídla Komerční banka a.s.
2. návrh úvěrové smlouvy od Komerční banky a.s. dle přílohy tohoto usnesení

B) souhlasí

1. s uzavřením smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. v předloženém znění s těmito 
základními parametry
a) výše úvěru 100 mil. Kč
b) úroková sazba 1M PRIBOR + marže banky 0,035 % p.a. neměnná po celou dobu trvání 
úvěrového vztahu
c) čerpání úvěru v letech 2022 a 2023
d) splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5ti následujících let rovnoměrnými měsíčními 
splátkami
e) úvěr bude použit na financování investičních akcí a oprav dlouhodobého majetku 
Statutárního města Ústí nad Labem

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

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení ke schválení zastupitelstvu města

T: 13. 9. 2021

2. Ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru

a) zahájit s bankami jednání o podmínkách možnosti přefinancování současných úvěrů 
města s cílem snížení úrokových sazeb 

T: 31. 12. 2021

2020/88R/21
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Informace o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30. 6. 2021

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

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2021 dle 
důvodové zprávy

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 678,84 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 03, o částku 678,84 tis. Kč u investiční akce “Rekonstrukce 
budovy MmÚ (střecha, okna)“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 03, o částku 
678,84 tis. Kč - Investiční rezerva

2021/88R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení příspěvku ze StR – kompenzační bonus

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru – zapojení příspěvku ze státního rozpočtu – 
kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 17 037,90 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17 037,90 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 7 037,90 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk.č. 03, o částku 10 000 tis. Kč – 
Investiční rezerva

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

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

T: 13. 9. 2021

2022/88R/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 10,90 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,90 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze stát. rozpočtu - neinvestiční
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b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 10,90 tis. Kč, určené pro 
azylové zařízení Předlice

2023/88R/21
Rozpočtové opatření FO a ODM - neinvestiční finanční prostředky pro MO a ODM – 
nadstandardní péče o zeleň

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku v celkové výši 2 500 
tis. Kč v návaznosti na usnesení Rady města č. 1973/82R/21 ze dne 12.7.2021 - akce z 
programu „Nadstandardní péče o zeleň“ takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 500 tis. Kč v položce 
Rezerva na péči o dřeviny
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro městské obvody v celkové výši 1 940 tis. Kč v položce Dotace pro MO na zeleň 
- Nadstandardní péče o zeleň, a to na akce schválené usnesením č. 1973/82R/21, takto:
- MO město v úhrnné výši 500 tis. Kč
- MO Severní Terasa v úhrnné výši 450 tis. Kč
- MO Neštěmice v úhrnné výši 370 tis. Kč
- MO Střekov v úhrnné výši 620 tis. Kč
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM, oddělení evidence majetku o 
částku 560 tis. Kč na akce schválené usnesením č. 1973/82R/21 z programu 
„Nadstandardní péče o zeleň“

2024/88R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o dotaci 

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

1. žádost MO Střekov ze dne 21. července 2021 ve výši 500 tis. Kč na akci „Kontejnerová 
stání v k. ú. Střekov“ 

B) schvaluje

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

2025/88R/21
Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody na kontejnerová stání

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 200 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 200 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace pro MO v celkové výši 1 200 tis. Kč v položce Dotace pro MO na provoz (opravy 
kontejnerových stání)
- MO město 300 tis. Kč
- MO Severní Terasa 300 tis. Kč
- MO Neštěmice 300 tis. Kč
- MO Střekov 300 tis. Kč

2026/88R/21
Rozpočtové opatření FO a KP - vyčlenění finančních prostředků na poskytnutí 
peněžního daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře primátora ve výši 100 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 100 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 100 tis. Kč v položce 
Provozní výdaje (na poskytnutí peněžního daru obci Lobendava)

2027/88R/21
Zmocnění pro Ing. Martina Kohla vedoucího odboru školství, kultury a sportu MmÚ 
a pro Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a živnostenského MmÚ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. zmocnění pro Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. zmocnění pro Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k vybraným úkonům administrativní povahy souvisejících s poskytováním dotací ze 
strany Statutárního města Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy

3. zmocnění pro Mgr. Kateřinu Bejčkovou, vedoucí odboru správního a živnostenského 
Magistrátu města Ústí nad Labem
a) k zastupování města ve vybraných oblastech, dle přílohy č. 3 důvodové zprávy

2028/88R/21
Veřejná zakázka „Dodání 15 ks nových parkovacích automatů“ - výběr dodavatele

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

1. informaci, že zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Dodání 15 ks nových 
parkovacích automatů“ se zúčastnil jediný dodavatel, a to společnost WSA doprava a 
parkování s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele WSA doprava a parkování 
s.r.o., se sídlem Na Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČ: 279 13 309, s nabídkovou cenou ve 
výši 2 837 100,- Kč bez DPH, k veřejné zakázce s názvem „Dodání 15 ks nových 
parkovacích automatů“

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodání 15 ks nových parkovacích 
automatů“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli WSA doprava a parkování s.r.o., se sídlem Na 
Plachotě 156, 250 73 Radonice, IČ: 279 13 309, a následné uzavření smlouvy s tímto 
dodavatelem

2029/88R/21
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kuchyně“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
kuchyně“ takto:

1. ZEMPRA DC s.r.o.
2. SIM stavby spol. s r.o.
3. MAVA spol. s r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Rekonstrukce kuchyně“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. ZEMPRA 
DC s.r.o., se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín, IČ: 254 80 065, s nabídkovou cenou ve 
výši 9 673 905,77 Kč

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce kuchyně“ dle ustanovení § 
122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
dodavateli ZEMPRA DC s.r.o., se sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín, IČ: 254 80 065, 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 „Rekonstrukce kuchyně“ dodavateli, který 
se umístil na druhém (popřípadě na třetím místě) v pořadí, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem

2030/88R/21
Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - zrušení a 
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znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje

1. dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ z důvodu zániku účasti v 
zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení

B) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 250 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení, a to za předpokladu, že nebude podán 
návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) pověřuje

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, včetně případného vylučování 
dodavatelů

2. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche

D) 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) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

2031/88R/21
Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - 
zrušení a znovuvyhlášení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) rozhoduje
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1. dle § 127 odst. 2 písm. b) ZZVZ o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ z důvodu zániku účasti v 
zadávacím řízení vybranému dodavateli po jeho vyloučení

B) 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, a to za předpokladu, že nebude podán 
návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) pověřuje

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. Mgr. 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

D) 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) Mgr.. Kateřina Lysáková, pověřena vedením odd. veřejných zakázek PO
e) Petra Stožická, referent odd. správy pohledávek PO

2032/88R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO – Poskytování právních služeb v oblasti odpadového 
hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 950,00 tis. 
Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 950,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení 
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 950,00 tis. 
Kč (poskytování právních služeb v oblasti odpadového hospodářství)

2033/88R/21
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství

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

a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství dle bodu A) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad 
Labem

T: 13. 9. 2021

2034/88R/21
Dodatky č. 2 ke smlouvám o poskytování služeb v odpadovém hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML 1018013 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti směsného komunálního odpadu a mimořádného odstraňování odpadu 
uzavřené dne 25.11.2015

2. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě SML 1018014 o poskytování služeb odpadového 
hospodářství v oblasti tříděného komunálního odpadu, provozu sběrných dvorů a v 
doplňkových oblastech uzavřené dne 25.11.2015

2035/88R/21
Den s odpady - smlouva o pronájmu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření nájemní smlouvy na jednodenní akci Den s odpady mezi statutárním městem 
Ústí nad Labem (jako příjemce) a společností Forum Ústí s.r.o. (jako poskytovatel), jejímž 
předmětem je pronájem plochy před OC Forum na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem 
dne 22.9.2021 za částku 1331 Kč vč. DPH

2036/88R/21
Rozpočtové opatření OSS, OŠKS a OSV – v souvislosti se změnou organizačního 
řádu MmÚ s účinností od 1. 7. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru sociálních služeb v 
celkové výši 670,90 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
159,90 tis. Kč v položce Oddělení sociálních služeb
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku 
511,00 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti odboru
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 159,90 
tis. Kč v položce Oblast sociálních služeb
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 511,00 
tis. Kč v položce Oblast senioři

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru sociálních služeb v celkové výši 
590,09 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 590,09 
tis. Kč v položce Sociální práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 590,09 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce

2037/88R/21
Poskytnutí dotací v roce 2021 – oblast Senioři

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru sociálních služeb, určených na dotační 
Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem a následné uzavření 
smluv s jednotlivými subjekty takto:

a) Svaz tělesně postižených v ČR, pobočný spolek okresní organizace Ústí nad Labem, 
(IČ:442 25 466) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Olympiáda v netradičních 
disciplínách“ ve výši 10.400,- Kč
b) Tyflocentrum Ústí nad Labem, o.p.s., (IČ: 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Výlety pro nevidomé seniory a seniory se zrakovým postižením“ ve výši 
19.200,- Kč
c) Ústecký Arcus, z.s., (IČ: 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Aktivizačně- rekondiční pobyt Hrabětice, Jizerské hory“ ve výši 14. 600,-Kč

2038/88R/21
Žádost o finanční zajištění montáže přetlakové haly – Beach Aréna Ústí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč k zajištění montáže přetlakové haly na plážové 
sporty pro nájemce Beach Aréna Ústí, z. s., IČO 22675264

2039/88R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem od ÚZSVM

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí

1. s bezúplatným nabytím pozemků, a to
a) části pozemku p. č. 739/1 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 739/179 
o výměře 7747 m2
b) části pozemku p. č. 739/112 označené dle GP č. 1239-101/2020 jako pozemek p. č. 
pozemek p. č. 739/184 o výměře 157 m2
c) pozemku p. č. 739/113 o výměře 175 m2
vše v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 
od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 697 97 111

2. uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 
11/U/Zi/2021 dle bodu A) 1.

B) schvaluje

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 1. 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

2040/88R/21
Rozpočtové opatření ODM - Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly - PD

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1.rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 500,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 
500,00 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 01 o 
částku 500,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce parkovišť u Plavecké haly“ - PD

2041/88R/21
Rozpočtové opatření ODM - nákup pohřebního vozidla

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 500,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, Oddělení 
evidence majetku o částku 1 500,00 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04 o 
částku 1 500,00tis. Kč na akci „Nákup pohřebního vozidla“

2042/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 888 v k. ú. Brná nad Labem
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 888 o výměře 125 m2 z celkové výměry 2155 m2 v k. ú. 
Brná nad Labem panu Karlu Brandovi, ************************************** 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

2043/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 3522/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 3522/1 o výměře 58500 m2 z celkové výměry 68458 m2 v 
k. ú. Ústí nad Labem panu Danielu Kepkovi, ************************************ 
za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 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

2044/88R/21
Pronájem části pozemku p. č. 3690/1 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 3690/1 o výměře 170 m2 z celkové výměry 299 m2 v k. ú. 
Střekov paní Nikole Ederové, ************************************** za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 15,- Kč /m2/rok bez DPH
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

2045/88R/21
Pronájem pozemku p. č. 300/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje
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1. pronájem pozemku p. č. 300/1 o výměře 3565 m2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 
KROYS-Milan Krejčí s. r. o., Textilní 6, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25473654 za těchto 
podmínek:
a) nájemné ve výši 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

2046/88R/21
Prodej části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 nesouhlasí

1. s prodejem části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice panu Emilu Horvátovi, 
****************************************

2047/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 v k. ú. Klíše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1955 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Klíše

2048/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. revokaci usnesení č. 1794/76R/21 ze dne 17. 5. 2021

2049/88R/21
Záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 a p. č. 4373/10 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje pozemků p. č. 1568/1 o výměře 3005 m2 a p. č. 4373/10 o výměře 5708 
m2, oba v k. ú. Ústí nad Labem za účelem výstavby obytných domů

2050/88R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 9 o výměře cca 22 m2 z celkové výměry 2838 m2 v 
k. ú. Církvice za účelem umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla
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2051/88R/21
Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr směny části pozemku p. č. 737 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 205 m2 (v 
majetku pana Ladislava Poty) za část pozemku p. č. 742/1 o výměře cca 25 m2 z celkové 
výměry 19763 m2 (v majetku statutárního města Ústí nad Labem – vybraný majetek), oba v 
k. ú. Ústí nad Labem

2052/88R/21
Dohoda o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dohody o postoupení smlouvy (budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
číslo: VBB 82 - 2017, číslo GasNet: 9900094527_1/BVB ze dne 27.11.2017) spočívající v 
převedení veškerých práv a povinností ze smlouvy VBB 82 - 2017 z investora SLUNETA – 
TRÉNINKOVÁ HALA MLÁDEŽE z.s., Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 01674633 na investora IMPERIAL STANDARD, SE, Hodonínská 1624, 696 03 
Dubňany, IČ: 24677400

2. uzavření dohody o postoupení smlouvy (budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti inženýrské sítě číslo: VBB 73 - 2017 ze dne 9.10.2017) spočívající v převedení 
veškerých práv a povinností ze smlouvy VBB 73 - 2017 z budoucí strany oprávněné 
SLUNETA – TRÉNINKOVÁ HALA MLÁDEŽE z.s., Jateční 1026/18, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 01674633 na budoucí stranu oprávněnou IMPERIAL STANDARD, SE, 
Hodonínská 1624, 696 03 Dubňany, IČ: 24677400

2053/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 v k. ú. Strážky u Habrovic

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 256/3 o výměře cca 115 m2 z celkové výměry 183 m2 
v k. ú. Strážky u Habrovic

2054/88R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3287 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry 5703 
m2 v k. ú. Střekov za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 350,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) využití pozemku – vysazení ovocných stromů
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
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nad Labem
e) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa, 
chráněné krajinné oblasti České středohoří a na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu a 
znaleckého posudku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2055/88R/21
Nabytí nemovitostí v Matiční ulici v k. ú. Krásné Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím nemovitostí od Marty a Petra Holíkových – pozemek p. č. 120 v k. ú. Krásné 
Březno včetně budovy Matiční 183/9, Ústí nad Labem – Krásné Březno za částku 900.000,- 
Kč

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

2056/88R/21
Předkupní právo ke stavbám č. e. 17 a 9237 v k. ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) nesouhlasí

1. s využitím předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 
pozemku p. č. 260/34 o výměře 17 m2 v k. ú. Habrovice k odkoupení stavby č. e. 17 
zapsané na LV 276 za kupní cenu ve výši 550.000,- Kč od JUDr. Stanislava Dunaje, 
******************************************

2. s využitím předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 
pozemku p. č. 260/47 o výměře 19 m2 v k. ú. Habrovice k odkoupení stavby č. e. 9237 
zapsané na LV 276 za kupní cenu ve výši 650.000,- Kč od JUDr. Stanislava Dunaje, 
******************************************

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

2057/88R/21
Smlouva o spojení zadavatelů - I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné 
Březno

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. uzavření Smlouvy o spojení zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k 
zadání veřejné zakázky "I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno" mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a statutárním městem Ústí nad Labem se závazkem 
statutárního města Ústí nad Labem financovat stavební objekty SO 134.2 Chodníky 
investované městem Ústí nad Labem, SO 201 Podchod pro pěší a SO 432 Osvětlení 
chodníku a podchodu pro pěší v předpokládaném finančním objemu 3 159,11 tis. Kč

2058/88R/21
Smlouva o poskytování služeb veřejně dostupných elektronických komunikací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi statutárním městem Ústí nad Labem a 
společností Metropolnet a.s. na dobu neurčitou s účinností od 01.11.2021
a) s plněním za připojení k metropolitní optické částkou 645.700 Kč bez DPH rozložených 
v měsíčních platbách v délce 48 měsíců
b) s plněním 700,- Kč bez DPH měsíčně za poskytování internetové konektivity Internet 
IDEAL a konektivity do městské optické sítě s přístupem k IS města a dalším IS státní a 
veřejné správy

B)          

         

2059/88R/21
Dopravní opatření na území města Ústí nad Labem při rekonstrukci mostu E. Beneše

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci o navržených opatřeních v dopravě při rekonstrukci mostu E. Beneše

2060/88R/21
"Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" - dodatek ke smlouvě

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku smlouvy "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" ze dne 26.8.2020 
uzavřené mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností DigiTry Art Technologies 
s.r.o. spočívající ve změně závazku ze Smlouvy ve smyslu §222 odst.5 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, za provedení projektových prací, které nebyly zahrnuty 
v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v 
osobě Zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná, a to hydrologického 
průzkumu, projektu vsakovacího objektu, úpravy studie interiéru a prověření umístění 
trafostanice s navýšením celkové ceny o 307.200,- Kč bez DPH

2061/88R/21
Dárci krve – smlouva o poskytnutí finančního daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. návrh smlouvy o poskytnutí finančního daru v rámci akce Dárci krve, která je přílohou 
tohoto usnesení 

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu, k podpisu smlouvy o 
poskytnutí finančního daru v rámci akce Dárci krve

2062/88R/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. 3 a 5, školského 
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon), na dobu neurčitou – zvýšení 
počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 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)

2063/88R/21
Poskytnutí dotací v oblasti sportu - Mimořádné žádosti o dotace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v 
oblasti sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ a následné 
uzavření smluv s těmito subjekty takto:
a) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s., IČ: 442 26 306 na částečnou úhradu 
nákladů spojených
s činností „Extraliga stolní tenis – ženy“ ve výši 39.000,- Kč
b) Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, IČ: 684 55 437 na částečnou úhradu 
nákladů spojených s činností „Zvýšené náklady na pronájem ledové plochy“ ve výši 
43.000,- Kč

B) neschvaluje

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v 
oblasti sportu „Mimořádné žádosti
o dotace – Mimořádné žádosti nad rámec“ tomuto subjektu:
a) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 na „Příprava na závody 
ve sportovním lezení MČR, MSR
a skalní přelezy“

2064/88R/21
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Poskytnutí dotace - Česká asociace amerického fotbalu z.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu a s 
následným uzavřením smlouvy s "Česká asociace amerického fotbalu z.s. (IČ 601 64 115) 
na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mezistátní reprezentační zápas Mistrovství 
Evropy v americkém fotbale Česko-Rusko“ ve výši 300.000,- Kč

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

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

T: 13. 9. 2021

2065/88R/21
Městské akce 2021-2022 - Smlouva o spolupráci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o spolupráci v rámci městských akcí v roce 2021 - 2022 se subjektem 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost (IČ 00011789), která je přílohou 
tohoto usnesení

2066/88R/21
Jmenování zástupců zřizovatele ve školské radě ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje

1. Michala Koláře
2. Ivanu Kurljukovou

a) zástupcem zřizovatele do školské rady Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 
příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění

2067/88R/21
Vyjádření zřizovatele k udělení ředitelského volna a přerušení provozu školní družiny 
na školní rok 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení ředitelského volna na Základních školách zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2021/2022 dle ustanovení vyhlášky č. 16/2005 Sb., o 
organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)
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a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

2. přerušení provozu školních družin Základních škol zřizovaných Statutárním městem Ústí 
nad Labem ve školním roce 2021/2022 v souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
b) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
c) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
d) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace
f) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace
g) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace
h) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace
i) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace
j) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace
k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
l) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
m) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
n) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace
o) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
p) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace
q) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace
r) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
s) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením ředitelského volna na ZŠ ve školním roce 2021/2022 
uvedených v bodě A) 1.

b) k podpisu souhlasu s přerušením provozu školních družin základních škol uvedených v 
bodě A) 2.

2068/88R/21
Žádosti o změnu údajů dotace v oblasti sportu 2021 - Florbal Ústí, z.s.
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu v položkách rozpočtu nemající vliv na výši a účel dotace poskytnuté a 
uskutečněné činnosti v oblasti sportu v roce 2021 z rozpočtu Odboru školství, kultury a 
sportu u následujících příjemců:
a) Florbal Ústí, z.s. (IČ 01495615) úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – částečná úhrada nákladů spojených s řízením a 
realizováním sportovní činnosti subjektu za rok 2020“
b) Florbal Ústí, z.s. (IČ 01495615) úprava rozpočtu činnosti "Podpora dlouhodobě 
preferovaného sportu – florbal – práce s mládeží do 21 let“.

2069/88R/21
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 
Labem v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem “ ustanovení čl. II 
odstavec A) Žadatel:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) – organizace zřízená zákonem
b) Severočeské divadlo s.r.o. (IČ 22774289) – spoluzakladatel statutární město Ústí nad 
Labem

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné uzavření smluv s 
jednotlivými subjekty takto:
a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Divadelní zahrada“ ve výši 35.300,- Kč
b) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Ústecký brunch“ ve výši 24.100,- Kč
c) Julio Production s.r.o. (IČ 09052399) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Větruše OPEN AIR“ ve výši 24.900,- Kč
d) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Bermudský ∆“ ve výši 34.800,- Kč
e) Nepivoda Pavel, Mgr. (IČ 01398172) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Koncertní turné k vydání nové živé desky skupiny Houpací koně“ ve výši 15.000,- Kč
f) Severočeské divadlo s.r.o. (IČ 22774289) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Koncert Stabat Mater“ ve výši 38.700,- Kč
g) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 25453629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Koncert nevidomé klavíristky v Ústí nad Labem“ ve výši 7.200,- Kč
h) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
„Umělecké turné Ústeckého dětského sboru 2021“ ve výši 33.200,- Kč
i) Valášková Michaela, Mgr. (dat. nar. *************) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s projektem „Neznámí hrdinové z Ústí nad Labem“ ve výši 18.500,- Kč
j) Výtvarná skupina SPOLU spolek (IČ 44553498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Malířský plenér „TISÁ 2021“ ve výši 11.400,- Kč

B) neschvaluje
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1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem těmto subjektům:
a) spolek The Boom (IČ 27017931) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Publikace k 30 letům existence skupiny The Boom“
b) Výtvarná skupina SPOLU spolek (IČ 44553498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí „Sochařské sympozium „Zubrnice 2021“

2070/88R/21
Poskytnutí dotací v oblasti volnočasových aktivit v roce 2021 "Akce zdravotně 
postižených osob"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. matematické zaokrouhlování částek na celé tisícikoruny na základě bodového hodnocení 
žádostí v oblasti volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ a následné uzavření 
smluv s těmito subjekty:
a) TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ 254 53 629) na částečnou úhradu nákladů 
spojených s akcí „Orientační pochod TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s.“ ve výši 16.000,- 
Kč
b) Parta HIC z.s. (IČ 065 93 461) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 
„Celoroční činnost - taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže" 
ve výši 20.000,- Kč
c) Helias Ústí nad Labem o.p.s. (IČ 273 24 001) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Tenisový a pingpongový turnaj se spoustou dalších her" ve výši 8.000,- Kč

2071/88R/21
Poskytnutí individuální dotace v oblast kultury 2021 - Post Bellum, z. ú.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí individuální dotace z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu 
určeného na oblast kultury a následné uzavření smlouvy se společností Post Bellum, z. ú. 
(IČ 26548526) na úhradu nákladů spojených s projektem "Příběhy našich sousedů" ve výši 
45.800,- Kč

2. znění smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v oblasti kultury v roce 2021 - 
dotace poskytovaná mimo dotační program dle přílohy tohoto usnesení

2072/88R/21
Dotace oblasti kultury 2020 – Martin Beneš

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

1. informaci týkající se nevyužití dotace poskytnuté v roce 2020 z rozpočtu OŠKS ve výši 
90.000,- Kč pro Martina Beneše (IČ 74646290) na akci „Festival Cesta k nám – 16. ročník“
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B) nesouhlasí

1. s udělením výjimky z „Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2020 z 
rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ a s uzavřením dodatku ke Smlouvě o 
poskytnutí dotace č. SML 1024018 pro Martina Beneše (IČ 74646290) k akci „Festival 
Cesta k nám – 16. ročník“ 

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

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

T: 13. 9. 2021

2073/88R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 4 159,42 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke 
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 159,42 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, v celkové výši 4 
159,42 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci ve 
výši 913,03 tis. Kč
- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové organizaci ve výši 
306,19 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci ve výši 1 
024,10 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 917,93 
tis. Kč
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové organizaci ve výši 
998,17 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 12 921 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 921 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 12 921 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanací 
výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 22 z 32



opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 v období
od 1. 1. 2021 do 31. 5. 2021 (Program podpory E) takto:
Domov Velké Březno, p. o. 721,33 tis. Kč
DS Chlumec, p. o. 894,43 tis. Kč
DS Severní Terasa, p. o. 2 894,04 tis. Kč
DS Dobětice, p. o. 4 644,36 tis. Kč
DS Krásné Březno, p. o. 2 745,34 tis. Kč
DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 856,92 tis. Kč
DS Bukov, p. o. 164,58 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 3 199,97 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Rekonstrukce odborných 
učeben – IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 041,93 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 158,04 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 2 041,93 tis. Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce 
odborných učeben“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 1 158,04 tis. Kč na realizaci 
projektu „Rekonstrukce odborných učeben“

2074/88R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků 
příspěvkovým organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 256,93 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 256,93 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 Mateřské škole U plavecké 
haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizaci ve výši 256,93 tis. Kč 
na pokrytí nákladů spojených s provozem MŠ v náhradních prostorách jiných p. o. po dobu 
rekonstrukce budovy

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 377,04 tis. Kč, takto:

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 23 z 32



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku
377,04 tis. Kč v položce Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Městským službám 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši
377,04 tis. Kč na pokrytí nákladů souvisejících se zajištěním upgradu stávajících 
parkovacích automatů

B) ukládá
1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 2., tohoto usnesení

T: 31. 12. 2022

2075/88R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí investičního příspěvku 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 ve výši 4 900 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 4 900 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04 – poskytnutí 
investičního příspěvku Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 
4 900 tis. Kč na akci „MSUL – rekonstrukce osvětlení na Zimním stadionu“

B) ukládá
1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizaci

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

T: 31. 12. 2022

2076/88R/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 793,72 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 793,72 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 592,58 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 200,29 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 0,85 tis. Kč

2077/88R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od 
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509, 
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizace, IČ 44555229, 
ve výši 36 404,- Kč
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, IČ 
44555202, ve výši 26 712,- Kč
c) Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové organizace, IČ 
44555474,
- ve výši 10 338,- Kč pro období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021
- ve výši 16 190,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje

1. dárci za poskytnuté dary

2078/88R/21
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti o nadační příspěvek v rámci projektu 
Oranžové hřiště - Nadace ČEZ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 
organizace, IČ 44553145, do veřejného grantového řízení „Oranžové hřiště“ vyhlášeného 
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační příspěvek ve výši 1 
000 000,- Kč vč. DPH na vybudování workoutového hřiště

2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do vlastnictví 
Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizace

3. s výstavbou workoutového hřiště dle bodu A) 1. tohoto usnesení na pozemku ve 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem s parcelním číslem 176/1 v k. ú. Dobětice, a 
jeho provozu minimálně na dobu 5 let

2079/88R/21
Likvidace nepatrného majetku získaného v pozůstalostním řízení
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. nabytí a převzetí majetku nepatrné hodnoty v rámci řízení o pozůstalosti po zemřelém 
Jaroslavu Dolejším, datum narození 3. 5. 1962, datum úmrtí 5. 11. 2018, který se skládá z 
prstýnku ze stříbrného kovu, dioptrických brýlí a pouzdra na cigarety

B) schvaluje

1. likvidaci osobních věcí zemřelého dle bodu A) odst 1. tohoto usnesení

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

a) zabezpečit likvidaci osobních věcí zemřelého nabytých do vlastnictví statutárního města 
Ústí nad Labem dle bodu A) 1. tohoto usnesení

T: 30. 9. 2021

2080/88R/21
Dodatky ke smlouvám o výpůjčce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Fakultní základní školou 
Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U 
Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je 
přílohou č. 1 tohoto usnesení

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Základní školou Ústí nad 
Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U Plavecké haly, 
Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je přílohou č. 2 
tohoto usnesení

3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Mateřskou školou Pastelka, 
Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U Plavecké haly, 
Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací,
který je přílohou č. 3 tohoto usnesení

4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Mateřskou školou 
Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou U 
Plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvkovou organizací, který je 
přílohou č. 4 tohoto usnesení

2081/88R/21
Revokace usnesení RM 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 revokuje

1. usnesení RM č. 1875/77R/21 ze dne 31. 5. 2021

2082/88R/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 podporované aktivitě Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (5.1.B) – 
prioritní téma Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví Ministerstva životního prostředí. 
Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.1 Implementace 
systémových nástrojů

B) schvaluje

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

C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

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

T: 31. 12. 2021

2083/88R/21
Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu – podání žádosti o 
dotaci

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

1. informaci o výzvě k podání žádosti o dotaci z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění 
bioodpadu“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení na projekt se spolufinancováním 
ve výši min. 30 % uznatelných výdajů a 100 % neuznatelných výdajů na projekt, přičemž 
celkové předpokládané výdaje na projekt činí částku ve výši 711 050 Kč vč. DPH

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

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

T: 23. 9. 2021

2084/88R/21
Příprava Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
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1. stav přípravy Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 
2021-2027
2. strukturu návrhové části Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 
období 2021-2027

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

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání informaci o přípravě 
Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021-2027 dle bodu 
A).

T: 13. 9. 2021

2085/88R/21
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – podání žádosti o dotaci

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

1. informace o výzvě č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností 
vyhlášenou prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR. Prioritní osa 6. REACT-EU, Investiční priorita 13: Podpora zotavení 
z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, 
digitálního a odolného oživení hospodářství

2. výši finančních prostředků na podání žádosti o dotaci na základě Rámcové smlouvy o 
poskytnutí prací a služeb – „Služby dotačního managementu“ se sdružením Sputnik 3 ve 
výši 0,8 % z dotace v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, která se předpokládá ve výši 32,40 
tis. Kč

B) schvaluje

1. podání jedné či více žádostí o dotaci na projekt „Pořízení automobilů pro poskytovatele 
sociálních služeb“ v rámci výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení

2. projektový tým ve složení:
a) Sdružení Sputnik 3, administrátor projektu, manažer projektu
b) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technické oddělení, OMOSRI, odborný 
garant a koordinátor p. o.
c) Petra Široká, asistentka primátora, administrativní pracovník
d) Jitka Sottnerová, DiS., vedoucí oddělení ekonomiky p. o., OMOSRI, finanční manažer
e) Mgr. Kateřina Lysáková, referent oddělení veřejných zakázek, PO, manažer veřejných 
zakázek
f) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení, PO, právník
g) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje, OMOSRI, asistent a 
koordinátor projektového týmu
V případě dlouhodobé nepřítomnosti člena projektového týmu náhradníka určí vedoucí 
příslušného odboru.

C) ukládá
1. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. tohoto 
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usnesení

T: 31. 10. 2021

2. Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

a) podat návrh na předfinancování projektu do rozpočtu města pro rok 2022

T: 30. 11. 2021

2086/88R/21
Participativní rozpočet Ústečané společně

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

1. výsledné pořadí projektových návrhů v elektronickém hlasování:
a) Ústecký podchod, čistý a bezpečný (278 bodů)
b) Discgolf v Ústí nad Labem (235 bodů)
c) Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (195 
bodů)
d) Úprava Humboldtovy vyhlídky (159 bodů)
e) Dětské hřiště TJ Mojžíř (142 bodů)
f) Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (131 bodů)
g) Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově (117 bodů)
h) Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59 (110 bodů)
i) Rooseveltova ulice – barevná tradice (43 bodů)
j) Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí (29 bodů)
k) Hřiště na teqball (-35 bodů)
l) Gravírované panoramatické mapy (-67 bodů)

B) schvaluje

1. realizaci projektových návrhů participativního rozpočtu Ústečané společně v celkové 
výši 3 000 tis. Kč. Konkrétně se jedná o tyto akce:
a) Ústecký podchod, čistý a bezpečný (500 000,- Kč)
b) Discgolf v Ústí nad Labem (500 000,- Kč)
c) Park Republiky – vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro obyvatele města (500 
000,- Kč)
d) Úprava Humboldtovy vyhlídky (500 000,- Kč)
e) Dětské hřiště TJ Mojžíř (500 000,- Kč)
f) Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském nábřeží (500 000,- Kč)

2. náhradní projektové návrhy, které budou realizovány v pořadí dle výsledného 
elektronického hlasování v případě přebytku finančních prostředků z celkové částky dle 
bodu B) 1. tohoto usnesení. Konkrétně se jedná o tyto akce:
a) Vyhlídka Skalka Antona Tscherneye ve Svádově
b) Obnova sportoviště Spartakiádní par. č. 57/59
c) Rooseveltova ulice – barevná tradice
d) Pořádné "U" cyklostojany pro Ústí

2087/88R/21
Odpuštění nájemného Činoherním studiem Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, 
příspěvkovou organizací
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. odpuštění nájemného ze „Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 01 
HS/2019“ uzavřené mezi Činoherním studiem města Ústí nad Labem, Varšavská 767/7, 
příspěvkovou organizací a nájemcem Jindra Moravcová, 
********************************************************* IČ 72718862 v 
celkové výši 49 485,00 Kč

2088/88R/21
Souhlas s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s umístěním sídla spolku Zoologický klub, z. s., IČ 70693650 v budově Muzea města 
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese Masarykova 1000/3, 400 01 Ústí nad 
Labem

2089/88R/21
Plat ředitele Městských služeb ÚL

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

1. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
a) plat s účinností od 1. 9. 2021 (platový výměr č. 82/2021)

B) bere na vědomí

1. žádost ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, p. o., Ing. Tomáše Vohryzky o svěření 
služebního auta k soukromým účelům

2090/88R/21
Licence Microsoft pro školská zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. na základě výzvy hejtmana Ústeckého kraje spolupráci statutárního města Ústí nad 
Labem při nákupu licencí a provozování informačních systémů Microsoft pro školská 
zařízení zřízená statutárním městem Ústí nad Labem do 31. 1. 2023

2. připojení statuárního města Ústí nad Labem, v průběhu roku 2022, do centrální společné 
soutěže s Ústeckým krajem na zajištění partnera pro dodávku licencí Microsoft pro školská 
zařízení na období 3 let

B) ukládá
1. ředitelům příspěvkových organizací z oblasti školství zřízených statutárním městem Ústí 
nad Labem 
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a) zajistit součinnost při implementaci produktů Microsoft (viz výše uvedená usnesení) v 
jednotlivých organizacích dle metodických pokynů společnosti Metropolnet, a. s.

T: 31. 10. 2021

2091/88R/21
Souhlas se zřízením odloučeného pracoviště MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. se zřízením místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „mateřská škola“ a 
„školní jídelna“ Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 
příspěvkové organizace, na adrese Mlýnská 477, Ústí nad Labem

2092/88R/21
Smlouva o umístění anténního a vysílacího systému

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o umístění anténního a vysílacího systému (převaděč VISO)

2093/88R/21
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - Dny evropského dědictví 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic v celkové výši 9 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 9 tis. Kč
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 9 tis. Kč na realizaci 
doprovodného programu k akci „Dny evropského dědictví 2021“ takto:
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 4,50 tis. Kč
Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 4,50 tis. Kč

B) ukládá
1. Ing. Iloně Pšenkové PhD., ředitelce Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

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

T: 31. 12. 2021

2. Ing. Tomáši Vohryzkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

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

T: 31. 12. 2021

2094/88R/21
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Rozpočtové opatření KP a KT

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši 202,60 tis. Kč v 
rámci projektu „Zprostředkující
subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace III.“ takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 202,60 tis. 
Kč v položce Zprostředkující
subjekt ITI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou částku 
202,60 tis. Kč takto:

- 152,30 tis. Kč v položce Mzdové prostředky
 - 50,30 tis. Kč v položce Povinné pojistné

2095/88R/21
Uzavření smlouvy na nákup vozidel (doplnění usnesení č. 2012/87R/21)

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy na koupi vozidel (sanitek) od Zdravotnické záchranné služby 
Ústeckého kraje se sídlem Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem, 
IČO 00829013:
a) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6991 za cenu 46.408,- Kč
b) Volkswagen Transportér T5 reg. zn. 4U9 6993 za cenu 60.408,- Kč

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města

Statutární město Ústí nad Labem
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PON2021077 22.06.2021 06.08.2021ČÍSLO CEN. NABÍDKY DATUM VYSTAVENÍ PLATNÁ DO

DODAVATEL
DigiTry Art Technologies s.r.o.
Davídkova 675/76
182 00 Praha 8
Česko
 
IČ: 019 30 249
DIČ: CZ01930249
Spisová vložka : Zapsaná Městským soudem v

Praze, oddíl C, vložka 283917

ODBĚRATEL
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem-centrum
Česko
 
IČ: 00081531
 
DODACÍ ADRESA:
Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem-centrum
Česko

Na základě změny zadání oproti zadávací dokumentaci na akci s názvem: "Revitalizace objektu Corso - PD - stavba" Vám posíláme CN, jako podklad
k dodatku č.1, na níže vypsané služby:

POPIS POČET M.J. CENA ZA M.J. (KČ) DPH % DPH (KČ) CELKEM (KČ)

Hydrologický průzkum 1 kpl 45 400,00 21,00 9 534,00 54 934,00

Projekt vsakovacího objektu

- geodetické doměření pozemku
- inženýrská činnost
- odlučovač ropných látek
- úprava stávající dešťové kanalizace
- návrh vsakovacího objektu
- VV, položkový rozpočet
- rozsah DUR, DSP, DPS

1 kpl 198 300,00 21,00 41 643,00 239 943,00

Studie interiéru

- přepracování zadání oprati původnímu zadání (např. se ruší kinosál,
divadlo,...)

1 kpl 60 000,00 21,00 12 600,00 72 600,00

Prověření umístění trafostanice 1 kpl 3 500,00 21,00 735,00 4 235,00

Celkem bez DPH: 307 200,00 Kč

DPH 21% z 307 200,00 64 512,00 Kč

Zaokrouhlení 0,00 Kč

Celkem (CZK): 371 712,00 Kč

Cenová
nabídka

Ing. Patrik Babínek
+420 724 444 999

patrik.babinek@digitry.cz
www.digitry.cz

 

:Vystavil/a, podpis

Název banky: Komerční banka, a.s.  Kód banky: 0100  Číslo účtu: 000123-1636170237  IBAN: CZ5501000001231636170237  
SWIFT: KOMBCZPPXXX
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Smlouva o poskytnutí finančního daru 

uzavřená dle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 
 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČ: 000 81 531 
zastoupené: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem 
jednající: Ing. Martin Kohl, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu (na základě pověření Rady města Ústí nad 
Labem usnesením č. .... dne ....) 
kontaktní osoba: ...... 
e-mail: ..... 
telefon: ..... 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:             5017001555/5500 
jako dárce (dále jen ”dárce” nebo „smluvní strana“) 

a 

..... 

bytem: .... 
RČ: ..... 
Bankovní spojení: .... 
Číslo účtu:             .... 
jako obdarovaný (dále jen ”obdarovaný” nebo „smluvní strana“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytnutí finančního daru 

(dále jen „smlouva“) 
 

I. 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční daru ve výši .... Kč (slovy: ....), který dárce poskytuje 

obdarovanému v rámci projektu „Ocenění Zlatých plaket prof. MUDr. Jana Janského a ocenění Zlatého kříže 
Českého červeného kříže 1. – 3. stupně“, jako ocenění a vyjádření díku za bezpříspěvkové darování krve. 

 
2.    Dárce převede dar specifikovaný v předchozím odstavci na účet obdarovaného do 15 pracovních dnů od    

 podpisu této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet obdarovaného uvedeném 
 v záhlaví této smlouvy. 
 

3.    Obdarovaný dar do svého výlučného vlastnictví přijímá. 
 

II. 
 

1. V otázkách, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí právní vztahy platným právem České republiky, 
zejména občanským zákoníkem. 
 

2. Vhledem k tomu, že tato smlouva obsahuje osobní údaje, smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dávají 
souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném 
znění, za účelem zajištění všech úkonů spojených s poskytnutím finančního daru. Souhlas je udělen do 
vyplacení finančního daru na účet obdarovaného. 
 

3. Tato smlouva byla schválená usnesením Rady města Ústí nad Labem č………………. dne …………………… 
 

4. Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 
vyhotovení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že ujednání této 
smlouvy jsou určitá a srozumitelná a na důkaz toho ji podepisují. 
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V Ústí nad Labem dne:     V Ústí nad Labem dne: 
 
 
 
 
 
………………………………………..                  …………………………………... 
    Statutární město Ústí nad Labem                              
                 Ing. Martin Kohl                                                                                        
                  vedoucí OŠKS                                 



  SMLxxxxxxx 

1 
 

 

 
 
 
 
 

Smlouva o spolupráci 
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

sídlo:   Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
DIČ:       CZ00081531 
IČ:    000 815 31 
zastoupené:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem statutárního města Ústí nad Labem 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:   5017001555/5500 
jako město (dále jen "Město") 
 
a  
 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost 

sídlo:   Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem 
DIČ:   CZ699001352 
IČ:   000 11 789 
zastoupená:               Ing. Pavlem Jirouškem, předsedou představenstva, a Ing. Danielem Tamchynou, MBA,  
                                           členem představenstva 
bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  6976952/0800 
jako spolek (dále jen "Spolek")  
 
(Spolek a Město dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „smluvní strana“) 

 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 OZ 
(dále jen „Smlouva“) v tomto znění: 
 

Preambule 

 
1. Město je územní samosprávnou korporací, která má zájem uspořádat a zajišťovat kulturně-společenské 

městské akce, které jsou blíže specifikovány v čl. II. této Smlouvy (dále jen „Akce“). 

 
2. Spolek má zájem se na všech Akcí podílet a podpořit Akce poskytnutím finančního příspěvku dle čl. III 

této Smlouvy Městu výměnou za podporu a propagaci Spolku. 
 

3. Účelem této Smlouvy je vzájemně prospěšná spolupráce mezi Spolkem a Městem v oblasti podpory všech 
Akcí pořádaných Městem v roce 2021 - 2022 a propagace Spolku, jeho výrobků a činností při zajišťování  
u těchto Akcí. 

 
I. 

Předmět Smlouvy 

 
1. Předmětem Smlouvy je vymezení rozsahu spolupráce mezi Spolkem a Městem vedoucí k efektivní 

propagaci značky a produktů či služeb Spolku po dobu trvání Smlouvy v souvislosti se všemi Akcemi, a to 
v rozsahu a za podmínek vymezených Smlouvou. 

 
2. Město se zavazuje po dobu trvání Smlouvy zajistit reklamu a propagaci Spolku v rozsahu a za podmínek 

dále specifikovaných Smlouvou. 
 

3. Spolek se dnem nabytí účinnosti této Smlouvy stává partnerem všech Akcí pořádaných Městem jako 
součást programu spojeného s konáním Akcí, a Spolek tak bude uváděn jako generální partner všech 
akcí pořádaných Městem jako součástí doprovodného programu spojeného s konáním Akcí. 
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II. 
Práva a povinnosti Města 

 
1. Město se zavazuje uskutečnit městské kulturně-společenské Akce, které realizuje Odbor školství, kultury 

a sportu nebo Kancelář primátora. Město se zavazuje použít finanční příspěvek Spolku poskytnutý 
v souladu s čl. III této Smlouvy výhradně za účelem uskutečnění Akcí. 
 

2. Město zajistí organizaci Akcí v následujícím rozsahu a kvalitě: 
a. technické, produkční a materiální zajištění Akcí bude provedeno buď přímo městem nebo 

externím subjektem na základě výběrového/poptávkového řízení; 
b. zajištění mediální kampaně, distribuce brožurek, plakátů, bannerů, e-mailing, správa webových 

stránek, organizace tiskových konferencí, tvorba tiskových zpráv, spolupráce s novináři, popř.  
s TV. 

 
3. Město se zavazuje zajistit po dobu konání Akcí propagaci Spolku v následující formě  

a následujícím způsobem: 

 Město poskytne reklamu a propagaci Spolku formou uvádění Spolku v postavení generálního 
partnera Akce; 

 Město uveřejní public relations články o Akci v publikacích a bulletinech Města, dále na 
internetových stránkách Města. Dále se bude Město podílet na distribuci informačních 
materiálů (letáky, plakáty, billboardy, atd.) prostřednictvím dostupných kanálů Města; 

 Město zajistí pro Spolek stánek, včetně obsluhy, na provoz aktivit v rámci akce;   

 Zástupce Spolku se bude účastnit slavnostního zahájení akce. 
 

Konkretizace požadavků a rozsahu výše uvedeného bude smluvními stranami řešena 
operativně v dostatečném předstihu před konáním každé jednotlivé Akce, a to vzájemnou 
dohodou tak, aby Spolek měl možnost zajistit potřebné podklady v požadovaném typu, 
druhu, velikosti, množství a kvalitě. 

 
4. Město se zavazuje poskytnout na žádost Spolku základní dokumentaci/report o propagaci a plnění svých 

závazků z této Smlouvy. 
 

5. Město se zavazuje v rámci svých možností informovat další dotčené subjekty, zejména veřejné a státní 
organizace (Městská Policie, Policie ČR, správní orgány apod.) o konání Akcí a koordinovat spolupráci  
s nimi. 

 
6. Město poskytuje Spolku právo užívat název a logo Města včetně logo-manuálu, které je dostupné na 

webových stránkách http://www.usti-nad-labem.cz/files/logo-mesta.pdf a pro účely propagace v období 
trvání této Smlouvy. 
 

7. Město je povinno odvést z finančního příspěvku uvedeného v čl. III odst. 1 příslušné DPH v zákonné výši 
dle platných právních předpisů. 

 
III. 

Práva a povinnosti Spolku 

  
1. Spolek se zavazuje Městu za účelem uspořádání všech Akcí v roce 2021 - 2022 poskytnout finanční 

příspěvek ve výši 250.000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých), a to bezhotovostním 

převodem na bankovní účet Města uvedení v záhlaví této Smlouvy na základě fakturačních dokladů 
předložených Městem, a to do 30 (třiceti) dnů od ode dne doručení fakturačních dokladů Spolku. 
 

2. K částce se připočte DPH v zákonné výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
3. Spolek dále poskytne Městu právo používat oficiální název, značku/logo na vlastních produktech  

a službách, propagačních materiálech po dobu trvání této Smlouvy. Rozsah a způsob použití těchto 
oficiálních značek je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy. 

 
4. Spolek poskytne Městu veškerou nutnou součinnost a případná nutná oprávnění při plnění závazků Města, 

zejména dodržování harmonogramu posuzování a schvalování (popsaných v příloze č. 1 této Smlouvy) 
materiálů nesoucích loga, značky a symboly Spolku a dodržování rozsahu vzájemné spolupráce. 

 
5. Spolek je oprávněn požadovat vrácení finančního příspěvku v celé výši v případě, že Město použilo 

finanční příspěvek v rozporu s podmínkami této Smlouvy nebo se zákonem, nebo pokud Město mohlo 
svým jednáním poškodit dobré jméno nebo pověst Spolku, a to do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy se o takové 
skutečnosti Spolek dozví. V takovém případě je Město povinno poskytnutý finanční příspěvek vrátit Spolku 
na jeho výzvu do 30 (třiceti) dnů od doručení takové výzvy. 
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VI. 
Doba trvání Smlouvy a ukončení smlouvy 

 
1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne její účinnosti do 31. 12. 2022. 
2. V případě nekonání akcí v plánovaném rozsahu nebo jejich omezení (například kvůli pandemii covid-19) 

bude účinnost smlouvy po vzájemné dohodě adekvátně prodloužena.  
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran  

a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. 
4. Platnosti smlouvy skončí: 

a) Dohodou smluvních stran; 
b) Uplynutím doby; 
c) Odstoupením kterékoli strany, pokud druhá strana nebude řádně plnit povinnosti plynoucí z této 

smlouvy. Odstoupením se smlouva ruší od doručení písemného oznámení o dostoupení druhé 
straně; 

d) Výpovědí kterékoli strany bez udání důvodu ve lhůtě 1 měsíce následujícího po měsíci, v němž 
byla druhé straně doručena na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy písemná výpověď. 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, řídí se právní vztah mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními 
OZ. 

2. Kontaktními osobami smluvních stran pro účely komunikace ohledně záležitostí dle této Smlouvy jsou: 
 
Za Město:     Za Spolek: 

  Ing. Martin Kohl    Bc. Lenka Pospíšilová 
                       (martin.kohl@mag-ul.cz, 475 271 344 ) (pospisilova@spolchemie.cz, 731 452 177) 

  Ing. Linda Štrymplová   Michaela Krchová, DiS. 
                       (linda.strymplova@mag-ul.cz, 475 271 584) (krchova@cssas.cz, 477 162 064) 

Případné změny v kontaktních osobách smluvních stran oznámí smluvní strany písemně dopisem 
adresovaným do sídla druhé smluvní strany. 

3. Tato Smlouva je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu v českém jazyce, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, které budou tvořit nedílnou součást Smlouvy. 

5. Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady města Ústí nad Labem č. .... ze dne ..... 
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a že byla 

Smlouva sepsána na základě jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

Příloha č. 1 – oficiální logo Spolku (Spolchemie – Generální partner) 

 

V Ústí nad Labem dne     V Ústí nad Labem dne 
 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________________ 
Statutární město Ústí nad Labem                 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
PhDr. Ing. Petr Nedvědický,    akciová společnost 

primátor       Ing. Pavel Jiroušek, předseda představenstva 
 
 
 
 
 
                                                                                                   _________________________________ 
       Spolek pro chemickou a hutní výrobu, 
       akciová společnost 

       Ing. Daniel Tamchyna, člen představenstva
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PŘÍLOHA č. 1 
 

 

Oficiální logo Spolku „SPOLCHEMIE – GENERÁLNÍ PARTNER“ 
 
Spolek se zavazuje poskytnout Městu právo užívat název a obchodní značky/loga Spolku. 
 
Město se zavazuje používat logo Spolku v souladu se Smlouvou pro účely propagace a public 
relations Spolku.  
 
Konkrétní užití názvu a loga Spolku podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany 
Spolku s tím, že udělení takového souhlasu nebude ze strany Spolku bezdůvodně odepřeno 
a rozhodnutí o tomto bude Městu doručeno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní. Obě smluvní 
strany se v tomto případě dohodly na elektronické formě komunikace (e-mail). 
 
Město se zavazuje v případě zájmu využívat pouze následující logo. Logo Spolku musí být 
použito v souladu s níže uvedeným náhledem. Specifikace případných dalších log Spolku 
dodá Spolek Městu v dohodnutých termínech po podpisu Smlouvy. 
 
 

Oficiální logo Spolku „SPOLCHEMIE – GENERÁLNÍ PARTNER" 
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Smlouva o poskytnutí dotace 

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

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

 
Smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 

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

a 

xxx 

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

(dále jen „smlouva“) 
 

k realizaci akce/činnosti/projektu 
 
 

„xxx“ 

 
I. 

Předmět smlouvy 

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Vzor_smlouvy_kultura_2021_mimo dotační.pdf k usnesení č. 2071/88R/21
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II. 
Účel poskytnutí dotace 

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

 
„xxx“                  

(dále jen „akce/činnost/projekt“). 
 

2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 
s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Podmínkami čerpání a vyúčtování dotace“, (dále jen 
„Podmínky“), které jsou přílohou této smlouvy. Podmínky jsou pro příjemce i poskytovatele závazné. 

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

 
III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 

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

2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v termínu 
realizace projektu, nejpozději v roce 2022. Vyúčtování musí být v souladu s „Podmínkami“.. Prostředky dotace 
nelze převádět do roku 2023. Dotace musí být využita pouze na náklady uvedené v podané žádosti příp. 
v podané žádosti o změnu údajů. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 
finančního vypořádání dotace („dále jen vyúčtování“) nejpozději do xxx.  

 
 

9. 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.  
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10. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné vyúčtování v termínu uvedeném 
v článku III. odst. 8. této smlouvy, může v  časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím tohoto 
termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení vyúčtování. Této 
žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. 

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

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

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

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

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

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

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

 
IV.  

Publicita 
 

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

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

3.  Příjemce je povinen dodržet alespoň tři z níže uvedených: 

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

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

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

(plakáty, letáky, bannery, atd.); 

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

 

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

 
 

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

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

 vytištěný náhled webové stránky, kde bylo umístěno logo poskytovatele 

 vytištěný náhled prezentace na sociálních sítích 

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

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

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

 výtisk periodika, kde byla akce/činnost/projekt inzerována – příp. kopii této inzerce 
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 články v tištěných médiích, náhledy webových stránek médií atp. 

 v případě verbální prezentace doložit videozáznam, příp. jiný záznam s touto prezentací 
 

6. Pokud příjemce poruší povinnosti stanovené v tomto článku, bude za porušení rozpočtové kázně odvod 
stanoven ve výši 1% z poskytnuté částky dotace za nedodržení každého jednoho z uvedených způsobů 
prezentace, maximálně však do výše 5% z částky poskytnuté dotace. 

 
 

V. 
Kontrola 

 

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

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

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

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

skutečnost ve vyúčtování dotace písemně potvrdí. 
 

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

 
VI. 

Důsledky porušení povinností příjemce 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně následovně: 
a. 0,25% za každý den prodlení z částky poskytnuté dotace, max. však do 20 dní, 
b. 10% z částky poskytnuté dotace za každý den prodlení, je-li doloženo o 21 a více dní později, 
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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 3. této smlouvy, tzn., že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poskytovatele. 
 

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

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

 
VI. 

Výpověď a zrušení smlouvy 
 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu 
na zrušení smlouvy. 
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2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta 

činí 14 dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího 
odeslání.  

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

a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení 
podmínek čerpání a vyúčtování dotace, které jsou přílohou této smlouvy; 

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

o vstupu příjemce do likvidace. 
 

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

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

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

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

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

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

VII. 
Ostatní ujednání 

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

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

 

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), pro 
účely uzavření této smlouvy. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů  
v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům 
souvisejícím s dotačním řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech 
určených k projednávání Radou SMÚ a Zastupitelstvem SMÚ, jakožto i na internetových stránkách 
poskytovatele dotace, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí 
příslušného orgánu poskytovatele a dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů 
dokumenty obsahující osobní údaje příjemce zpracovávat, popř. archivovat.  

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

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

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

 
5. Příjemce prohlašuje, že: 

 

a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových 
dokladech, vyúčtování, či jiných písemnostech), 

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. 
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VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
smlouvy v Registru smluv. 
Pro účinky podepisování smlouvy platí, že podpisy musí být na téže listině. Jsou-li strany přítomny současně, 
je smlouva uzavřena okamžikem připojení podpisu přítomných smluvních stran. Nejsou-li smluvní strany 
přítomny a podepisování se děje distančně, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený 
podpisem druhé smluvní strany, dojde zpět navrhovateli smlouvy. 

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

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

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

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

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

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

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

 
8. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace, příp. žádost o změnu údajů mají k dispozici a 

že je příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla „Podmínek“ bude při realizaci projektu 

dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené. 
 
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          
 
 
Příloha:  Podmínky čerpání a vyúčtování dotace                                                                                                      



Příloha 
 

1 
 

 

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace 

(dále jen „podmínky“), které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí dotace 

 

A) Úvodní ustanovení 

1. Vymezení pojmů: 

Poskytovatel: Statutární město Ústí nad Labem 

Příjemce: Právnická nebo fyzická osoba, která o dotaci žádá, resp. které je dotace 

poskytnuta 

Dotace: peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu poskytovatele 

Smlouva: Smlouva o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem a příjemcem 

Číslo smlouvy: jedinečný identifikátor smlouvy, zpravidla umístěný v pravém horním rohu 

záhlaví v podobě SML xxxx. 

Webové stránky města: internetový portál Statutárního města Ústí nad Labem, www.usti-

nad-labem.cz 

Podmínky čerpání dotace: závazná ujednání, za kterých poskytovatel dotaci poskytl a 

příjemce dotaci přijal 

Porušení rozpočtové kázně: každé neoprávněné použití nebo zadržení dotace 

 Neoprávněné použití dotace – použití dotace, kterém byla porušena povinnost 

stanovená zákonem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí dotace, nebo 

porušeny podmínky, za kterých byla dotace poskytnuta; dále se jím rozumí i to, 

nelze-li prokázat, jak byla dotace použita. 

 Zadržení dotace – porušení povinnosti vrácení dotace nebo její části ve stanoveném 

termínu. 

Účel dotace: realizace schváleného projektu 

 

2. Vysvětlivky použitých zkratek: 

PPO RM  Příslušný poradní orgán Rady města Ústí nad Labem 

RM  Rada města Ústí nad Labem 

ZM  Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

SMÚ  Statutární město Ústí nad Labem 

OKSS  Odbor školství, kultury a sportu  

DPH  Daň z přidané hodnoty 

B) Podmínky čerpání dotace  

 

1. Při čerpání dotace je příjemce povinen dodržovat podmínky poskytnutí dotace v souladu 

s uzavřenou smlouvou a s právními předpisy. 

 

2. Nedodržení nebo porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace, podmínek stanovených 

v usnesení RM nebo ZM, nebo podmínek stanovených těmito „podmínkami“ bude 

poskytovatelem považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 1 a 2 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů, může být stíháno jako trestný čin dotačního podvodu podle  

§ 212 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní využití finančních prostředků v souladu 

s účely, pro které byly poskytnuty - výdaj musí být přiměřený (musí odpovídat cenám  

v čase a místě obvyklým) a musí být vynaložen v souladu s následujícími principy: 

 hospodárnosti – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu nezbytných pro 

realizaci projektu, 
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 účelnosti – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu, 

 efektivnosti – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu 

 

4. V případě nejasností, zda se jedná o náklad uznatelný nebo neuznatelný, rozhoduje o 

této skutečnosti OŠKS. 

 

5. Příjemce dotace je povinen bezhotovostně hradit náklady uplatňované z dotace pouze 

z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta, a je uveden v záhlaví uzavřené smlouvy. 

V případě, že organizace používá více účtů k hrazení nákladů nárokovaných do vyúčtování 

dotace, bude toto uvedeno a zdůvodněno v podané žádosti a dále uvedeno ve Smlouvě, 

případně řešeno dodatkem ke Smlouvě.  

 

6. Uznatelný náklad je nezbytný náklad, který splňuje všechny následující podmínky: 

a) vyhovuje zásadám efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti, 

b) vznikl příjemci v přímé souvislosti s prováděním projektu, akce či činnosti v roce 

2021 nebo v roce 2022, 

c) byl skutečně vynaložen a zachycen v účetnictví příjemce dotace (pokud má povinnost 

jej vést) na jeho účetních dokladech, je identifikovatelný, ověřitelný  

a podložený prvotními podpůrnými doklady. 

 

7. Jsou-li účtovány náklady na přepravu osob soukromým vozidlem je k vyúčtování nutné 

doložit kopii „velkého“ technického průkazu. Pokud má organizace interní doklad o 

vlastním určení paušální náhrady, dokládá jej také. V rámci přepravy veřejnou dopravou 

(MHD, ČD, aj.) je nutné doložit cestovní příkaz a jízdní doklady. V případě hromadné 

přepravy více osob, je nutné doložit jejich jmenný seznam. 

 

8. Jsou-li účtovány náklady za ubytování, je součástí vyúčtování seznam účastníků, resp. 

ubytovaných osob. 

 

9. Jsou-li účtovány náklady účasti v soutěži, dokládají se celé propozice soutěže. 

 

10. Pokud je dotace poskytnuta na celoroční činnost, musí být ve vyúčtování předloženy 

doklady, které dokumentují činnost subjektu v průběhu roku (resp. min. 6 měsíců činnosti 

organizace; tedy prokázat soulad s podmínkami příslušné dotační kategorie). 

 

11. Nákup dlouhodobého drobného hmotného majetku (již od 1000,- Kč) není uznatelný 

náklad. 

C) Vyúčtování (finanční vypořádání) dotace 

 

1. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu uvedeném ve smlouvě závěrečné 

finanční vypořádání dotace (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování poskytnuté dotace 

předloží příjemce na formuláři „Vyúčtování dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem – oblast kultury“, který je přílohou. Formulář bude k dispozici  v elektronické 

podobě na www.usti-nad-labem.cz. Vyúčtování bude podepsané osobou oprávněnou 

jednat jménem příjemce (zejména osoba, která uzavřela smlouvu), který tímto odpovídá za 

správnost údajů uvedených ve vyúčtování. 

 

2. Uvedení nepravdivých údajů v předloženém vyúčtování je důvodem pro vrácení celé 

dotace poskytnuté na příslušný projekt, akci či činnost a k trvalému vyloučení subjektu 

z finanční podpory města v této i v dalších oblastech.  
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3. Účetní doklady, kterými jsou originály uložené v účetnictví příjemce dotace (nikdy ne 

kopie), které jsou nárokovány příjemcem jako čerpání dotace, musí být vystaveny 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o účetnictví“) a musí obsahovat náležitosti účetního dokladu v souladu 

s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o účetnictví (viz níže uvedená písm. a) až f) a dále 

náležitostmi uvedenými v písm. g) až h). 

 

Účetní doklady vždy budou obsahovat tyto náležitosti: 

a) označení účetního dokladu, 

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,  

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, 

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, 

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písm. d), 

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 zákona o účetnictví osoby odpovědné za účetní 

případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování (dle § 33a odst. 4 

zákona o účetnictví se podpisovým záznamem rozumí účetní záznam, jehož obsahem 

je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném 

certifikátu podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní 

záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou  

a jednoznačnou původnost. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží 

stejně a obě mohou být použity v případech, kde se vyžaduje vlastnoruční podpis), 

g) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "úplně 

čerpána z dotace SMÚ č. ………", příp. jinou formou označení dokladu vč. čísla 

smlouvy nebo 

h) číslo smlouvy, ke které se vyúčtování vztahuje s označením, že je částka: "částečně 

čerpána z dotace SMÚ č. ………" ve výši xxx Kč, příp. jinou formou označení 

dokladu, vč. čísla smlouvy. 

 

Náležitosti účetního dokladu výše uvedené mohou být umístěny i na jiných než účetních 

písemnostech.  Tyto písemnosti se uchovávají stejnou dobu jako účetní doklad. Pokud se 

tak stane, musí být tyto předloženy SMÚ současně s účetními doklady.  

 

4. Doklady předkládané do vyúčtování by měli být pouze v českém jazyce a v CZK.  

V případě, že budou do vyúčtování předloženy doklady v cizím jazyce a cizí měně, bude 

přiložen překlad dokladu a kurzovní lístek ČNB ke dni úhrady provedené pouze přes 

bankovní účet (v tomto případě platba v hotovosti nebude akceptována).  

 

5. Vyúčtování čerpání poskytnuté dotace musí být předloženo v čitelné podobě  

a obsahovat veškeré náležitosti uvedené ve formuláři vyúčtování a další povinné 

přílohy dle uzavřené smlouvy, nebo těchto „podmínek“. 

 

6. Náklady předkládané do vyúčtování musí souhlasit s rozpočtem, který byl předložen 

při podání žádosti („z toho náklady hrazené z požadované dotace“), příp. v žádosti o 

změnu údajů dotace v oblasti kultury. V případě rozdílu je nezbytné podat žádost o 

změnu rozpočtu na formuláři „Žádost o změnu údajů dotace oblasti kultury“, a to 

v dostatečném časovém předstihu (nejméně 30 dní) před termínem vyúčtování. Fomulář je 

k dispozici na webových stránkách města. Této změně však nemusí být vyhověno. 
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7. Žádosti o změny údajů dotace v oblasti kultury budou předkládány/projednávány takto: 

a) žádost o změnu účelu použití  bude předložena PPO RM k vyjádření a RM nebo 

ZM ke schválení  

b) při změně rozpočtu u projektu/akce/činnosti, bude žádost předložena PPO RM ke 

schválení – je možné podat pouze jednu žádost při změně rozpočtu 

akce/projektu/činnosti a to min. 30 dní před termínem vyúčtování uvedeným 

v uzavřené smlouvě 

c) při změně termínu vyúčtování bude žádost předložena OŠKS ke schválení, a to 

min. 30 dní před termínem pro podání vyúčtování uvedeného ve smlouvě 
d) ostatní žádosti resp. oznámení bere na vědomí OŠKS (např. identifikační údaje 

příjemce, změny termínu a místa konání) 

Žádostem nemusí být vyhověno.  

 

8. K formuláři „Vyúčtování dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – oblast 

kultury“ se v čitelné podobě dokládá: 

a) úplná složka účetních dokladů, které jsou nárokovány jako čerpání dotace, a to ve 

fotokopii (předložené kopie se nesmí překrývat) a musí být zcela čitelné;  

b) rekapitulace jednotlivých předávaných dokladů podle druhu nákladů (viz příloha  

č. 1 formuláře vyúčtování); 

c) výpis z analytického účtu z účetnictví organizace, kde je přidělená dotace vedena 

(výjimku z tohoto bodu mají pouze fyzické osoby nepodnikající.), příp. kopie daňové 

evidence – nejedná se o výpis z bankovního účtu; 

d) doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu); 

e) v případě, že je příjemcem fyzická osoba bez přiděleného IČ, musí příjemce doložit 

seznam veškerých nákladů na akci/projekt vč. jejich kopií (náklady, které nejsou ve 

vyúčtování dotace nárokovány, nebudou obsahovat označení viz čl. IX. odst. 3  pís. g) 

a h); 

f) pokud jsou předkládány mzdové či ostatní osobní náklady je součástí vyúčtování   

i přehledný rozpis (např. mzdový list) výše zákonných odvodů atp. tak, aby  bylo zcela 

jasné, jaké náklady jsou do vyúčtování započítány, a to i s jasným označením na výpisu 

z bankovního účtu, kde jsou tyto náklady hrazeny; 

g) propagační materiály související s účelem poskytnuté dotace; 

h) fotografie související s účelem poskytnuté dotace; 

i) další povinné přílohy dle uzavřené smlouvy. 

 

9. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci realizace projektu 

není považováno za doklad. 

 

10. Vyúčtování lze předložit:  

a) osobně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem nebo OŠKS, Velká 

Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem (vchod z Lidického náměstí), 

b) prostřednictvím provozovatele poštovní služby zasláním na adresu: Magistrát města 

Ústí nad Labem, Odbor školství, kultury a sportu, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad 

Labem (rozhoduje datum podání), 

c) datovou schránkou v elektronické podobě (pouze v případě, že se celé vyúčtování vejde 

do jedné datové zprávy). V případě PO je třeba zprávu opatřit zaručeným elektronickým 

podpisem. Bude-li vyúčtování zasláno datovou schránkou bez uznávaného 

elektronického podpisu, je třeba dodat originál v tištěné podobě (osobně, poštou) ve 

lhůtě do 3 kalendářních dnů od podání elektronické verze vyúčtování. 
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11. Příjemce dotace odpovídá za řádné a oddělené sledování poskytnutých finančních 

prostředků v účetnictví vedeného v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů (pokud má příjemce povinnost vést účetnictví dle tohoto 

zákona). 

 

12. Příjemce dotace se zavazuje, že v rámci struktury svého účetnictví provede takové 

úpravy rozvrhu, aby z účetní závěrky byla jednoznačně zřetelná a kontrolovatelná 

souhrnná výše poskytnuté dotace SMÚ a náklady a výnosy účelu poskytnutí dotace 

dle uzavřené smlouvy v daném účetním období. 
 

13. Účetní doklady musí obsahovat jasnou specifikaci pořízeného zboží, nakoupené služby 

nebo práce (včetně pořízeného množství a jednotkové ceny) a musí na nich být 

prokazatelně uvedena souvislost s dotovanou akcí/činností/projektem. Obecně 

formulované doklady jako např. „administrativní služby“; „fotopráce“, „technické 

zajištění“ nebo „kancelářské potřeby“ nebudou v případě účetních dokladů 

převyšujících částku 200,- Kč považovány za vyhovující – příjemce je povinnen 

zajistit jejich řádné rozepsání.  

 

14. Veškeré doklady, k jejichž úhradě bylo použito dotace, musí být vystaveny na 

příjemce dotace. 

 

15. Pokud je jeden náklad (účetní doklad) použit pro vyúčtování více než jedné dotace nebo 

není z dotace zcela čerpán, bude na něm vyznačena alikvotní částka, využitá 

v předloženém vyúčtování. 

 

16. Bezhotovostní úhrada musí být dokladována výpisem z bankovního účtu, prokazující 

příslušnou transakci, ne pouze příkazem k úhradě. V případě elektronického výpisu 

(internetbanking) musí být tento výpis označen razítkem organizace a podpisem osoby 

odpovědné za vyúčtování. 

 

17. Dochází-li k přefakturaci nákladů, jsou součástí vyúčtování i původní daňové doklady. 

 

18. Je-li na dokladu uvedeno „na základě smlouvy“, musí být přiložena k vyúčtování.  

 

D) Kontrola vyúčtování dotace 

 

1. V souvislosti s poskytnutím dotace je příjemce dotace povinen umožnit poskytovateli 

uskutečnit předběžnou, průběžnou a následnou veřejnosprávní kontrolu v souladu se 

zákonem  č. 255/2012  Sb.  o  kontrole  (kontrolní řád),  ve znění pozdějších předpisů,    

a  zákonem  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Kontrola probíhá v těchto stupních: 

a) předběžná (před poskytnutím dotace), 

b) průběžná (faktická realizace projektu), 

c) následná včetně účetní. 

 

3. Kontrolu provádí pověření zaměstnanci SMÚ. 

 

4. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti, zejména 

předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech 
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účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných nákladů projektu a využití prostředků v 

souladu s účelem projektu. Pověření zaměstnanci SMÚ mají právo ověřit si správnost 

zaúčtování účetních dokladů v účetnictví příjemce. 

 

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat příjemce dotace o předložení originálů účetních 

dokladů ke kontrole do sídla SMÚ. 

 

6. Zjistí-li příslušný odbor nebo kontrolní orgán neplnění podmínek uvedených v těchto 

„podmínkách“ a v uzavřené smlouvě, zajistí realizaci příslušných opatření včetně zaslání 

výzvy k provedení opatření k nápravě, či k vrácení dotace dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Nedojde-li k provedení nápravného opatření, či vrácení dotace nebo její části ze strany 

příjemce ve stanovené lhůtě, jako reakce na zaslanou výzvu, bude správním orgánem 

zahájeno řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. 

 

8. Pokud příjemce finanční prostředky řádně nevyúčtuje (finančně nevypořádá), může být 

tato skutečnost zhodnocena v rámci podané žádosti v následujícím dotačním období. 

Nevypořádané finanční prostředky budou po příjemci v souladu s právními předpisy 

vymáhány. 

 

9. V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle 

příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

E) Vrácení dotace 

 

1. V případě, že příjemce projekt neuskuteční či nedočerpá dotaci, je příjemce povinen 

obdržené či nedočerpané finanční prostředky vrátit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode 

dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl nebo nejpozději do data, kdy má povinnost předložit 

vyúčtování, zpět na účet poskytovatele uvedeného v záhlaví uzavřené smlouvy 

s variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě o poskytnutí dotace. Současně je povinen 

předat OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace. 

 

2. V případě, že příjemce nebude provozovat dotovanou činnost po celý rok, na který mu byla 

dotace schválena, zavazuje se vrátit poměrnou část dotace poskytovateli zpět na účet 

poskytovatele uvedeného v záhlaví uzavřené smlouvy s variabilním symbolem uvedeným 

ve smlouvě o dotaci. Výpočet poměrné části dotace, kterou je v daném případě příjemce 

povinen vrátit, se provede tak, že se celková výše dotace vydělí 12 a vynásobí počtem 

celých kalendářních měsíců, ve kterých nebyla dotovaná činnost v roce poskytnutí 

provozována. Současně je povinen předat OŠKS písemnou informaci o vrácení dotace. 

 

X. 

Závěrečná ustanovení 

  

1.  Žadatel o dotaci 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 žadatelem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních 

údajů v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, 
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a to ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a s případným uvedením svých 

osobních údajů na tiskových materiálech určených k projednávání RM a ZM, jakožto i na 

internetových stránkách SMÚ, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k 

realizaci rozhodnutí příslušného orgánu SMÚ a dále po dobu, po kterou je SMÚ povinno 

podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje žadatele zpracovávat, popř. 

archivovat. Souhlas se zpracováním osobních údajů tvoří přílohu těchto „podmínek“. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Uděluji tímto souhlas statutárnímu městu Ústí nad Labem, se sídlem Velká Hradební 2336/8, Ústí nad 

Labem, IČ: 000 81 531 (dále jen „Správce“), aby 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“) zpracovávalo tyto osobní údaje, a to za níže uvedených podmínek:  

1. Osobní údaje, které mohou být zpracovány: 

 jméno a příjmení 

 datum narození, popř. rodné číslo 

 adresa trvalého pobytu 

 kontaktní adresa 

 e-mail  

 telefonní číslo 

 údaje o majetkových poměrech (např. název bankovního ústavu a číslo účtu) 

 

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je: 

dotační řízení v rámci podané žádosti o dotaci v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, finanční vypořádání dotace, zápis o 

provedené kontrole finančního vypořádání dotace, protokol o finanční kontrole, a případné správní 

řízení v rámci dotačního řízení.  

 

3. Doba zpracování osobních údajů je: 

doba nezbytná k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu SMÚ a 

dále po dobu, po kterou je SMÚ povinno podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje 

žadatele zpracovávat, popř. archivovat. 

 

4. Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení informuje, že: 

 Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho svobodného souhlasu, a to za výše 

uvedených podmínek, 

 při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani 

k profilování, 

 Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele, 

 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo 

jiným, než výše uvedeným třetím osobám, 

 máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, právo 

požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě 

omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto 

údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-

li za to, že Správce při zpracování Vašich osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením. 
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5. Já níže podepsaný svým souhlasem prohlašuji, že jsem byl Správcem řádně poučen o zpracování a 

ochraně svých osobních údajů, že mnou uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci 

poskytovány zcela dobrovolně. 

 

 

V …………………………… dne ………………………………… 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………….. 

Jméno a podpis žadatele/příjemce, popř. 

statutárního zástupce žadatele/příjemce 
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Příloha č.1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 

sídlo: České mládeže 230/2, Ústí nad Labem 

IČ: 44553315 

zastoupena: Mgr. Bc. Petrou Holasovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení: 

(dále jen „ půjčitel“) 

 

a 

 

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 

organizace 

sídlo: Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem 

IČ:70225893 

zastoupena: Mgr. Ivanou Španielovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení:  

(dále jen „ vypůjčitel“) 

 

uzavřely tento 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25. 8. 2020  
na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. ….. ze  dne….. 

podle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem byly 

nebytové prostory a movité věci ve smlouvě specifikované (dále jen „smlouva“). 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše nákladů na služby za dobu užívání předmětu 

výpůjčky a změna doby trvání výpůjčky. 

 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že 
 

A) v části IV. odst. 2 se za stávající text na konci doplňuje věta „Z důvodu 

nevyužívání předmětu výpůjčky v měsíci červenci roku 2021 nehradí vypůjčitel náklady 

na služby za tento měsíc a z důvodu využívání předmětu výpůjčky pouze po část měsíce 

srpna roku 2021 (16.8 až 31.8.2021) činí výše nákladů na služby za tento měsíc            

3 065 Kč.“, 

Příloha č.1_Dodatky ke smlouvám o výpůjčce_A.pdf k usnesení č. 2080/88R/21
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B) v části IV. odst. 3 se slova na začátku „Tato paušální úhrada bude hrazena“ 

nahrazují slovy“ Tyto paušální částky budou hrazeny“, 

 

C) v části VI. odst. 1 na konci se stávající termín „do 30.8.2021“ nahrazuje 

termínem novým „do 31.1.2022“. 

 

 

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 podléhá povinnosti zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek k uveřejnění zašle vypůjčitel. 

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

zveřejněním v registru smluv. 

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  

 

 

 

 

 

…………………………………………….  …………………………………….. 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem,  Mateřská škola U plavecké haly,  

České mládeže 230/2, p. o.    Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,p. o.  

Mgr. Bc. Petra Holasová, ředitelka organizace Mgr. Ivana Španielová, ředitelka organizace 

za půjčitele      za vypůjčitele 
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Příloha č.1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 

sídlo: České mládeže 230/2, Ústí nad Labem 

IČ: 44553315 

zastoupena: Mgr. Bc. Petrou Holasovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení: 

(dále jen „ půjčitel“) 

 

a 

 

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 

organizace 

sídlo: Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem 

IČ:70225893 

zastoupena: Mgr. Ivanou Španielovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení:  

(dále jen „ vypůjčitel“) 

 

uzavřely tento 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25. 8. 2020  
na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. ….. ze  dne….. 

podle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem byly 

nebytové prostory a movité věci ve smlouvě specifikované (dále jen „smlouva“). 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše nákladů na služby za dobu užívání předmětu 

výpůjčky a změna doby trvání výpůjčky. 

 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že 
 

A) v části IV. odst. 2 se za stávající text na konci doplňuje věta „Z důvodu 

nevyužívání předmětu výpůjčky v měsíci červenci roku 2021 nehradí vypůjčitel náklady 

na služby za tento měsíc a z důvodu využívání předmětu výpůjčky pouze po část měsíce 

srpna roku 2021 (16.8 až 31.8.2021) činí výše nákladů na služby za tento měsíc            

3 065 Kč.“, 

Příloha č.2_Dodatky ke smlouvám o výpůjčce_A.pdf k usnesení č. 2080/88R/21
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B) v části IV. odst. 3 se slova na začátku „Tato paušální úhrada bude hrazena“ 

nahrazují slovy“ Tyto paušální částky budou hrazeny“, 

 

C) v části VI. odst. 1 na konci se stávající termín „do 30.8.2021“ nahrazuje 

termínem novým „do 31.1.2022“. 

 

 

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 podléhá povinnosti zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek k uveřejnění zašle vypůjčitel. 

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

zveřejněním v registru smluv. 

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  

 

 

 

 

 

…………………………………………….  …………………………………….. 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem,  Mateřská škola U plavecké haly,  

České mládeže 230/2, p. o.    Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,p. o.  

Mgr. Bc. Petra Holasová, ředitelka organizace Mgr. Ivana Španielová, ředitelka organizace 

za půjčitele      za vypůjčitele 
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Příloha č.1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 

sídlo: České mládeže 230/2, Ústí nad Labem 

IČ: 44553315 

zastoupena: Mgr. Bc. Petrou Holasovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení: 

(dále jen „ půjčitel“) 

 

a 

 

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 

organizace 

sídlo: Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem 

IČ:70225893 

zastoupena: Mgr. Ivanou Španielovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení:  

(dále jen „ vypůjčitel“) 

 

uzavřely tento 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25. 8. 2020  
na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. ….. ze  dne….. 

podle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem byly 

nebytové prostory a movité věci ve smlouvě specifikované (dále jen „smlouva“). 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše nákladů na služby za dobu užívání předmětu 

výpůjčky a změna doby trvání výpůjčky. 

 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že 
 

A) v části IV. odst. 2 se za stávající text na konci doplňuje věta „Z důvodu 

nevyužívání předmětu výpůjčky v měsíci červenci roku 2021 nehradí vypůjčitel náklady 

na služby za tento měsíc a z důvodu využívání předmětu výpůjčky pouze po část měsíce 

srpna roku 2021 (16.8 až 31.8.2021) činí výše nákladů na služby za tento měsíc            

3 065 Kč.“, 

Příloha č.3_Dodatky ke smlouvám o výpůjčce_A.pdf k usnesení č. 2080/88R/21
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B) v části IV. odst. 3 se slova na začátku „Tato paušální úhrada bude hrazena“ 

nahrazují slovy“ Tyto paušální částky budou hrazeny“, 

 

C) v části VI. odst. 1 na konci se stávající termín „do 30.8.2021“ nahrazuje 

termínem novým „do 31.1.2022“. 

 

 

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 podléhá povinnosti zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek k uveřejnění zašle vypůjčitel. 

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

zveřejněním v registru smluv. 

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  

 

 

 

 

 

…………………………………………….  …………………………………….. 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem,  Mateřská škola U plavecké haly,  

České mládeže 230/2, p. o.    Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,p. o.  

Mgr. Bc. Petra Holasová, ředitelka organizace Mgr. Ivana Španielová, ředitelka organizace 

za půjčitele      za vypůjčitele 
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Příloha č.1 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 

 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace 

sídlo: České mládeže 230/2, Ústí nad Labem 

IČ: 44553315 

zastoupena: Mgr. Bc. Petrou Holasovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení: 

(dále jen „ půjčitel“) 

 

a 

 

Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 

organizace 

sídlo: Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem 

IČ:70225893 

zastoupena: Mgr. Ivanou Španielovou, ředitelkou organizace 

bankovní spojení:  

(dále jen „ vypůjčitel“) 

 

uzavřely tento 

 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 25. 8. 2020  
na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem č. ….. ze  dne….. 

podle ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. 

Základní ustanovení 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2020 smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem byly 

nebytové prostory a movité věci ve smlouvě specifikované (dále jen „smlouva“). 

 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava výše nákladů na služby za dobu užívání předmětu 

výpůjčky a změna doby trvání výpůjčky. 

 

2. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že 
 

A) v části IV. odst. 2 se za stávající text na konci doplňuje věta „Z důvodu 

nevyužívání předmětu výpůjčky v měsíci červenci roku 2021 nehradí vypůjčitel náklady 

na služby za tento měsíc a z důvodu využívání předmětu výpůjčky pouze po část měsíce 

srpna roku 2021 (16.8 až 31.8.2021) činí výše nákladů na služby za tento měsíc            

3 065 Kč.“, 

Příloha č.4_Dodatky ke smlouvám o výpůjčce_A.pdf k usnesení č. 2080/88R/21
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B) v části IV. odst. 3 se slova na začátku „Tato paušální úhrada bude hrazena“ 

nahrazují slovy“ Tyto paušální částky budou hrazeny“, 

 

C) v části VI. odst. 1 na konci se stávající termín „do 30.8.2021“ nahrazuje 

termínem novým „do 31.1.2022“. 

 

 

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 podléhá povinnosti zveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o 

registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek k uveřejnění zašle vypůjčitel. 

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

zveřejněním v registru smluv. 

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  

 

 

 

 

 

…………………………………………….  …………………………………….. 

Fakultní základní škola Ústí nad Labem,  Mateřská škola U plavecké haly,  

České mládeže 230/2, p. o.    Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27,p. o.  

Mgr. Bc. Petra Holasová, ředitelka organizace Mgr. Ivana Španielová, ředitelka organizace 

za půjčitele      za vypůjčitele 



I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce 450
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) 300
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Zpracování krajských plánů pro sucho 9,1 Vyhlášení výzvy Příjem žádostí Realizace a čerpání

Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví

Přírodní zahrady 100 Vyhlášení výzvy Příjem žádostí Realizace a čerpání

Zelená stuha 21
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

200
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

200
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

Ozdravné pobyty 60
Vyhlášení výzvy  a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

5
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

5
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

200
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

150
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů 30
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Odstranění nepovolených skládek 50
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Ostatní podporované aktivity

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Pilíře EVVO 32
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Národní síť EVVO 33
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí, realizace a čerpání

80 Vyhlášení výzvy Realizace Příjem žádostí Čerpání Příjem žádostí Čerpání

80 Vyhlášení výzvy Realizace Příjem žádostí Čerpání Příjem žádostí Čerpání

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích 100
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

Ochrana ozónové vrstvy Země 20
Vyhlášení výzvy a 

příjem žádostí
Příjem žádostí Realizace a čerpání

PZKO 100
Vyhlášení výzvy a příjem 

žádostí
Realizace a čerpání

Kofinancování a předfinancování OPŽP 800
Vyhlášení výzvy a 

Příjem žádostí
Příjem žádostí; Realizace a čerpání (kontinuální výzva)

2024 2025 20262021 2022 2023Alokace 

(mil. Kč)
Téma

Obce v národních parcích

Podpora systému pro zpracování autovraků

Výsadba stromů

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

1625466853_Ramec_NPZP_2021-23_Priloha_1_prehled_vyzev (1).xlsx k usnesení č. 2082/88R/21



Podporovaná aktivita
Přepokládaná 

alokace (mil. Kč)
Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod 2021 2022 2023

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce (1.3.C, 1.3.D a 1.6.B) 450

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV) (1.3.B) 300

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Zpracování krajských plánů pro sucho (1.7.A) 9,1 2Q 2021 - -

Celkem 2021-2023 759,1 3 0 0

Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví 2021 2022 2023

Přírodní zahrady (6.1.C) 100 - 3Q 2022 -

Zelená stuha (5.4.B) 21 -

1Q 2022 

(kontinuální 

výzva)

-

Obce v národních parcích (5.5.A-F)
200

200
3Q 2021 - 3Q 2023

Ozdravné pobyty (6.1.F) 60 - 2Q 2022 -

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii (5.1.B)
5

5
4Q 2021 4Q 2022

Výsadba stromů (5.4.A)
200                                                                                                                     

150

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)                       

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Odstraňování nepovolených skládek (3.3.A) 50

4Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů (2.1.B) 30

4Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Celkem 2021-2023 1 021 6 4 1

Ostatní podporované aktivity 2021 2022 2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Pilíře EVVO (6.1.A 

a 6.1.B)
32 - - 1Q 2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Národní síť EVVO 

(1.6.F)
33 - 2Q 2022 -

Podpora systému pro zpracování autovraků (3.2.A)
80                                                                       

80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4Q 2021 - 4Q 2023

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích (4.1.A) 100

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Ochrana ozónové vrstvy Země (2.2.A-C) 20 - 1Q 2022 -

Podpora opatření vyplývajících ze schválených PZKO (2.3.A) 100 1Q 2021 - -

Kofinancování a předfinancování OPŽP 800

3Q 2021 

(kontinuální 

výzva)

- -

Celkem 2021-2023 1 245 4 2 2

Celkový počet výzev 2021-2023 22 13 6 3

Celková alokace výzev 2021-2023 3 025,1 2 474,1 239 312

RÁMEC NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO OBDOBÍ 2021-2023

Předpokládaný termín vyhlášení





NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY

Téma 2021 2022 2023 Celkem

Boj se suchem a kvalita vod 759,1 0 0 759,1

Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví 635 186 200 1021

Ostatní podporované aktivity 1080 53 112 1245

Celkem 2474,1 239 312 3025,1

Údaje v mil. Kč



 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
 

vyhlašuje 
 

101. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ 

  
 

Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Prioritní osa PO 6: REACT-EU 

Investiční priorita 
IP 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-
19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a 
odolného oživení hospodářství 

Specifický cíl SC 6.1 REACT-EU 

Číslo výzvy 101 

Druh výzvy Průběžná 

Typ výzvy Komplementární s prioritní osou 2 Sociální začleňování a boj 
s chudobou OP Zaměstnanost. 

Model hodnocení Jednokolový 

Text-101-vyzvy-SC-6-1.pdf k usnesení č. 2085/88R/21
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Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy 31. 5. 2021, 16:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu v 
MS2014+ 

31. 5. 2021, 16:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 31. 5. 2021, 16:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

Nejpozději 3. 2. 2022 14:00 

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje ŘO 
IROP veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů 
předem  prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň 
zveřejněna na webových stránkách  
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy.  

Datum zahájení realizace projektu Datum zahájení realizace projektu (viz Časová způsobilost). 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2023. 

Realizace projektu může být ukončena před podáním žádosti 
o podporu v MS2014+. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj a státního rozpočtu  

Evropský fond pro regionální rozvoj – 2 067 883 689 Kč  
Státní rozpočet – 364 920 651 Kč  

Míra podpory z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a státního 
rozpočtu a jiné národní veřejné 
zdroje 

 
Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % 

Státní rozpočet 

- kraje a jimi zřizované organizace – 5 % 
- obce a jimi zřizované organizace – 5 % 
- dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace –

 5 % 
- městské části hlavního města Prahy a jimi zřizované 

organizace – 5 % 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu – 

15 % 
- nestátní neziskové organizace, církve a církevní 

organizace, organizace zakládané kraji / obcemi / 
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dobrovolnými svazky obcí / městskými částmi hlavního 
města Prahy, jejichž hlavním účelem není vytváření 
zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti sociálních služeb a aktivit sociálního 
začleňování – 10 %    

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 
500 000 Kč 
 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 
60 000 000 Kč 

Podmínky veřejné podpory 

A. Žadatel o podporu je poskytovatelem služeb obecného 
hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU 

Budou podporováni žadatelé vykonávající službu obecného 
hospodářského zájmu („SOHZ“) v souladu s rozhodnutím 
Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve 
formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené 
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Žadatel 
o podporu bude pověřen k výkonu SOHZ Pověřovacím 
aktem vydaným pověřovatelem/objednatelem SOHZ 
v souladu s rozhodnutím Komise 2012/21/EU, a to po celou 
dobu životnosti investice, na kterou je podpora 
poskytována.  

B. Žadatel o podporu je územní samosprávný celek, který 
není poskytovatelem služeb obecného hospodářského 
zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU 

Příjemce dotace převede  výhodu z poskytnuté dotace 
formou svěření majetku do užívání poskytovateli služeb 
obecného hospodářského zájmu a bude povinen zajistit 
splnění podmínek poskytnutí podpory v souladu 
s rozhodnutím Komise 2012/21/EU. Poskytovatel SOHZ  
bude pověřen k výkonu SOHZ Pověřovacím aktem vydaným 
žadatelem o podporu v souladu s rozhodnutím Komise 
2012/21/EU, po celou dobu životnosti investice, na kterou 
je podpora poskytována. 

Forma podpory 
Převod finančních prostředků – ex-post financování (pro 
příspěvkové organizace organizačních složek státu) 

Dotace – ex-post financování 

Zacílení podpory 

Typ podporovaných operací 
Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba a 
stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní 
poskytování ambulantních, terénních a komunitních 
pobytových sociálních služeb, obnova a zkvalitnění materiálně 
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technické základny stávajících služeb. Budou podporovány 
registrované sociální služby definované zákonem č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Projekty se zaměří na podporu infrastruktury níže uvedených 
služeb:  

- centra denních služeb, 
- denní stacionáře, 
- týdenní stacionáře, 
- domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
- domovy se zvláštním režimem, 
- chráněné bydlení, 
- tlumočnické služby 
- azylové domy, 
- domy na půl cesty, 
- krizová pomoc, 
- nízkoprahová denní centra, 
- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 
- noclehárny, 
- terapeutické komunity, 
- odborné sociální poradenství, 
- sociálně terapeutické dílny, 
- sociální rehabilitace, 
- raná péče, 
- intervenční centra, 
- služby následné péče, 
- podpora samostatného bydlení, 
- pečovatelská služba, 
- osobní asistence, 
- odlehčovací služby, 
- sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením, 
- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, 
- kontaktní centra, 
- terénní programy, 
- tísňová péče, 
- průvodcovské a předčitatelské služby. 

Území realizace  Území celé České republiky  

Oprávnění žadatelé 

- kraje, 
- organizace zřizované kraji,  
- organizace zakládané kraji, 
- obce, 
- organizace zřizované obcemi, 
- organizace zakládané obcemi, 
- dobrovolné svazky obcí, 
- organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, 
- organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, 
- městské části hlavního města Prahy, 
- organizace zřizované městskými částmi hlavního města 
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Prahy, 
- organizace zakládané městskými částmi hlavního města 

Prahy, 
- příspěvkové organizace organizačních složek státu, 
- nestátní neziskové organizace, 
- církve, 
- církevní organizace.   

Cílová skupina 

- senioři, 
- osoby sociálně vyloučené,  
- osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
- osoby se zdravotním postižením, 
- osoby s poruchou autistického spektra, 
- osoby se zkušeností s duševním onemocněním, 
- zaměstnanci sociálních služeb. 

Věcné zaměření 

Podporované aktivity Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby se 
zvýšenou energetickou účinností 

Indikátory 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci 

5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních služeb 

3 23 00 Snížení konečné spotřeby energie u podpořených 
subjektů 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

1. Plná moc 
2. Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 
3. Doklady o právní subjektivitě žadatele 
4. Studie proveditelnosti 
5. Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému 

majetku, který je předmětem projektu 
6. Doklad prokazující povolení o umístění stavby v území 

dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
7. Doklad prokazující povolení k realizaci stavebního 

záměru dle  stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
8. Položkový rozpočet stavby 
9. Projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
10. Souhlasné stanovisko subjektu, který vydal komunitní 

plán sociálních služeb, střednědobý plán rozvoje 
sociálních služeb kraje nebo Národní strategii rozvoje 
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sociálních služeb 2016 - 2025 
11. Pověřovací akt 
12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 
13. Průkaz energetické náročnosti budovy 
14. Protokol k výpočtu tepelné stability v létě 
15. Závazné stanovisko orgańu pamat́kové pécě  
16. Prohlášení autorizované osoby v oboru technika 

vnitřního prostředí 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 
Viz kapitola 10 v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce 
a kapitola 2.6 ve Specifických pravidlech pro žadatele a 
příjemce  

Časová způsobilost 

1. 2. 2020 - 31. 12. 2023 

• Počátek časové způsobilosti pro ukončené projekty 
k datu registrace žádosti: 
DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění) na 
účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 1. 2. 
2020. 
Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým 
výdajům musí být uzavřená po 1. 2. 2020. 

• Počátek časové způsobilosti pro neukončené projekty 
k datu registrace žádosti: 
DUZP na účetním dokladu a vznik výdaje, tj. úhrada po 
1. 2. 2020.  
Smlouva s dodavatelem vztahující se ke způsobilým 
výdajům může být uzavřená před 1. 2. 2020. 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné 

Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ŘO IROP má možnost provádět změny ve výzvě. O změně 
pravidel výzvy jsou žadatelé a příjemci informováni 
prostřednictvím MS2014+. Změna je zároveň zveřejněna 
na webových stránkách http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy. 

Podmínky pro změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 2.2 
Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. Změny ve výzvě se 
nevztahují na žádosti o podporu, které již žadatelé podali. 
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Příjmy projektu 

Projekty, které mohou být podpořeny v této výzvě, podléhají 
pravidlům veřejné podpory a jsou vyloučeny z aplikace 
ustanovení čl. 61 a 65 obecného nařízení. Pro stanovení 
maximální výše podpory platí zvláštní pravidla vyplývající 
z předpisů k veřejné podpoře a je nutné u těchto projektů 
provést individuální posouzení potřeb financování. 

Forma a způsob podání žádosti o 
podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese  
https://mseu.mssf.cz 

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla pro žadatele a příjemce 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy 
 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Pro žadatele byl zpřístupněn KONZULTAČNÍ SERVIS IROP, který 
je dostupný přes webové rozhraní a je určen pro řešení 
konkrétních dotazů k projektům plánovaným k předložení do 
nového investičního nástroje REACT-EU. 

Následující odkaz obsahuje informace k poskytované službě 
a vstup do aplikace Konzultačního servisu:  
https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/. 


