
U s n e s e n í

z 94. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 5. 11. 2021

Usnesení č. 2211/94R/21 - 2256/94R/21

2211/94R/21
Spolupráce města se společností SVS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zásady spolupráce města Ústí nad Labem se společností Severočeská vodárenská 
společnost, a. s.

B) ukládá
1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému

a) informovat společnost Severočeská vodárenská společnost, a.s. o přijatých zásadách 
spolupráce dle bodu A) tohoto usnesení

T: 30. 11. 2021

2212/94R/21
Memorandum o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí Panny 
Marie

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o spolupráci na zpřístupnění šikmé věže Kostela Nanebevzetí 
Panny Marie pro širokou veřejnost

2213/94R/21
Plnění úkolů uložených radou města 

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

1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

B) schvaluje

1. změnu termínu plnění u usnesení č. 1488/62R/20 na 22. 11. 2021

2214/94R/21
Změna účelu části schválené dotace pro MO Neštěmice 

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

1. žádost MO Neštěmice ze dne 15. října 2021 o změnu účelu části poskytnuté neinvestiční 
dotace pro MO Neštěmice ve výši 673,88 tis. Kč z neinvestiční akce „Soubor chodníků v 
ulici Přemyslovců“ na neinvestiční akci „Oprava chodníku v ulici U Pivovarské zahrady I. 
a II. etapa“

B) schvaluje

1. změnu účelu části poskytnuté neinvestiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 673,88 tis. 
Kč z neinvestiční akce „Soubor chodníků v ulici Přemyslovců“ na neinvestiční akci 
„Oprava chodníku v ulici U Pivovarské zahrady I. a II. etapa“

2215/94R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO Střekov o investiční dotaci

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

1. žádost MO Střekov ze dne 6. října 2021 ve výši 500 tis. Kč na akci „Střekovské nábřeží 
– lavice“ 

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – poskytnutí účelové investiční dotace pro MO 
Střekov v celkové 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 - Střekovské nábřeží – lavice“

2216/94R/21
Rozpočtové opatření FO – žádosti městských obvodů o navýšení neinvestiční dotace 
na zeleň 

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

1. přijetí žádostí městských obvodů o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace na údržbu 
zeleně pro rok 2021 v celkové výši 2 175 tis. Kč z důvodu nárůstu cen v oblasti péče o 
zeleň

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 2 175 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 2 175 
tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí mimořádné účelové 
neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 2 175 tis. Kč v položce Dotace pro 
MO na zeleň takto:
MO město ve výši 450 tis. Kč
MO Severní Terasa ve výši 400 tis. Kč
MO Neštěmice ve výši 825 tis. Kč
MO Střekov ve výši 500 tis. Kč
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2217/94R/21
Rozpočtová opatření FO - zapojení účelových dotací pro městské obvody

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelového neinvestičního příspěvku, 
poskytnutého z Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 96 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 96 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
stát. rozpočtu - neinvestiční
b) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku MO Neštěmice ve výši 96 tis. Kč na 
obnovu nemovité kulturní památky – kříž, rejstř. č. ÚSKP 42424/5-220, k.ú. Neštěmice a 
obec Ústí nad Labem (restaurování kříže a další související práce)

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci Programu 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních 
zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 
na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 
239/2000 Sb., o IZS, z rozpočtu Ústeckého kraje v celkové výši 140,60 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 140,60 tis. Kč v položce Účelové prostř. 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO město ve výši 35 tis. Kč, určené pro JSDH 
Božtěšice na projekt „Vybavení jednotky OOPa technickými prostředky“
c) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO Neštěmice ve výši 56,76 tis. Kč, určené pro 
JSDH Mojžíř na projekt „JSDH Mojžíř – ochranné pomůcky“
d) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO Střekov ve výši 48,84 tis. Kč, určené pro 
JSDH Střekov na projekt „Vybavení jednotky SDH Střekov osobními ochrannými 
prostředky a věcnými prostředky požární ochrany“

3. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje v rámci Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury 
dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2021 ve výši 65,20 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 65,20 tis. Kč v položce Účelové prostř. od 
Ústeckého kraje - neinvestiční
b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace MO město ve výši 65,20 tis. Kč, určené na 
realizaci projektu „Oprava kapličky v Božtěšicích, I. etapa – oprava střechy a izolace zdiva 
kapličky“

2218/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, 
Návětrná, Vojnovičova"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce 
ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 19 500 
000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic 

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 3 z 21



Školní, Návětrná, Vojnovičova“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“, včetně případného 
vylučování dodavatelů
2. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem „Ústí nad 
Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

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

2219/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
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b) Ing. Jitka Nováková, technik oddělení evidence majetku ODM
c) Lukáš Blažej, zastupitel statuárního města Ústí nad Labem
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

2220/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Spálence (vč. Odvodnění 
PHK)“ – zhotovitel stavby

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. zahájení jednacího řízení bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření dodatku smlouvy o 
dílo mezi zadavatelem a dodavatelem k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikace 
Na Spálence (vč. Odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění 
ve výši 4 500 000,- Kč bez DPH
2. vyzvání dodavatele Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o., IČO: 413 26 687 k 
jednacímu řízení bez uveřejnění zasláním výzvy k podání nabídky

B) pověřuje

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

2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, v 
případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

3. Lenku Klevarovou, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic odboru MOSRI
a) k vedení samotného jednání s dodavatelem po podání nabídky dodavatele včetně 
vyhotovení protokolu o jednání

2221/94R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Regenerace sídliště zadní trakt ul. 
Masarykova“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 413 220,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Regenerace sídliště zadní trakt ul. 
Masarykova“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
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„Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“, včetně případného vylučování 
dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“, včetně případného vylučování 
dodavatelů, v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Bc. Klára Uličná, DiS, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
c) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

2222/94R/21
Revokace usnesení č. 2219/94R/21 a vyhlášení veřejné zakázky "Architektonická 
studie aleje E. Krásnohorské"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení číslo 2219/94R/21

B) schvaluje

1. vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Architektonická studie aleje E. 
Krásnohorské“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení v upraveném znění

C) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů
2. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Architektonická studie aleje E. Krásnohorské“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Ing. Jitka Nováková, technik oddělení evidence majetku ODM
c) Lukáš Blažej, zastupitel statuárního města Ústí nad Labem
d) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM
b) Leona Hubená, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
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c) Bc. Klára Uličná, provozní technik oddělení údržby majetku ODM
d) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

2223/94R/21
Rozpočtové opatření OŽP a OMOSRI – poskytnutí účelového příspěvku na provoz 
Městským službám Ústí nad Labem, p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a odboru městských
organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 55,88 tis. Kč takto:

a ) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního
prostředí, oddělení vodního hospodářství o částku 55,88 tis. Kč

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 55,88 tis. Kč na obnovu nářadí pro
stavbu mobilních protipovodňových zábran 

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

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

T: 31. 12. 2021

2224/94R/21
„Příkazní smlouva o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí nad 
Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad 
Labem, příspěvkovou organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření „Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany na území města Ústí 
nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. Městské služby Ústí nad 
Labem, p.o. 

2225/94R/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:
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a) Michaela Aigermanová, (IČ:682 91 370) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
"Život je pohyb - podpora aktivního stárnutí“ ve výši 18.200,- Kč
b) Ústecký sportovní spolek, z. s.(IČ: 684 30 043) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí „Tenisový turnaj seniorů“ ve výši 18.000,- Kč
c) Výtvarná skupina "SPOLU", s. (IČ: 445 53 498) na částečnou úhradu nákladů spojených 
s akcí "Výtvarná činnost seniorů spolku SPOLU, práv.os." ve výši 16. 400,-Kč
d) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ: 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů spojených s 
akcí "Den seniorů" ve výši18. 000,-Kč.

2226/94R/21
Záměr prodeje pozemků v k. ú. Všebořice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemků p. č. 898/66 o výměře 80997 m2, p. č. 898/69 o výměře 
1314 m2, p. č. 898/205 o výměře 225 m2, p. č. 898/242 o výměře 53290 m2, p. č. 898/371 
o výměře 2556 m2, p. č. 898/372 o výměře 426 m2, p. č. 898/373 o výměře 418 m2, p. č. 
898/374 o výměře 2795 m2 a p. č. 898/375 o výměře 11400 m2, vše v k. ú. Všebořice 
(celkem 153421 m2) za účelem vybudování fotovoltaické elektrárny

2227/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 423 v k. ú. Církvice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 423 o výměře cca 100 m2 z celkové výměry 560 m2 v 
k. ú. Církvice za účelem opravy příjezdové cesty s parkováním k objektu Církvice 126

2228/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1494 o výměře cca 55 m2 z celkové výměry 5070 m2 
v k. ú. Brná nad Labem za účelem rozšíření pozemku pro rekreaci

2229/94R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 v k. ú. Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3883 o výměře cca 36 m2 z celkové výměry 6076 
m2 v k. ú. Střekov za účelem rekonstrukce stávajícího plotu a následné úpravy pozemku

2230/94R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Brná nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání

Statutární město Ústí nad Labem

Stránka 8 z 21



 schvaluje

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 53 m2 z celkové výměry 586 
m2 v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč /m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
c) účel využití – přístupová a příjezdová cesta
d) nájemce bere na vědomí, že pozemek nesmí být oplocen, nesmí být na něm umístěny 
žádné pevné překážky a musí být přístup ke všem přilehlým nemovitostem
e) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od 
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2231/94R/21
Pronájem části pozemku p. č. 1542/5 v k. ú. Sebuzín od Lesů ČR, s. p.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. pronájem části pozemku p. č. 1542/5 o výměře 64 m2 od Lesů České republiky, s. p., 
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 za částku 43,16 Kč/m2/rok bez 
DPH, tj. 2.762,- Kč/rok bez DPH

2232/94R/21
Rozpočtové opatření - příměstská doprava

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 2 200 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 2 200 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy ODM - příměstská doprava
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
2 200 tis. Kč v položce Příměstská doprava

2233/94R/21
Rozpočtová opatření - věcná břemena a nájmy

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 4 000 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 2 468 tis. Kč v položce Převody z vlastních 
fondů hospodářské činnosti (věcná břemena)
b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 532 tis. Kč v položce Převody vlastních 
fondů hospodářské činnosti (užívání MK - smlouvy)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 1 000 
tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 300 
tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru
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 e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 2 
700 tis. Kč v položce Oddělení evidence majetku

2234/94R/21
Úprava usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení RM č. 2144/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodě A) 1. b) takto:
a) text „o výměře 2148/3 m2“ se nahrazuje textem „o výměře 3 914 m2“
b) ostatní text zůstává nezměněn

2235/94R/21
Zmocnění pro MILŠTEJN, s.r.o. - dělení pozemků

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 zmocňuje

1. společnost MILŠTEJN, s.r.o., IČ: 25432842 k zastupování statutárního města Ústí nad 
Labem v řízení ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 84/3, 
777/1, 1167/1, 1167/3, 1167/4, 1167/16, 1167/22 a 1167/28, vše v k.ú. Krásné Březno, ve 
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, dle geometrického plánu č. 1809-97/2020, v 
rámci stavby „I/62 Ústí nad Labem, okružní křižovatka Krásné Březno"

2236/94R/21
Rozpočtové opatření ODM - zapojení rezervy na rozšíření dopravní obslužnosti na 
Miladu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 923 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 923 
tis. Kč v položce Rezerva na rozšíření dopravní obslužnosti na Miladu
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 923 
tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

2237/94R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 v k. ú. Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4181/1 o výměře cca 34 m2 z celkové výměry 36611 
m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 1.500,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí 
nad Labem
d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž se nachází stavby chodníku
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e) nabyvatel si před převodem nechá zaměřit veřejné osvětlení, na jehož základě bude 
případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 
statutárního města Ústí nad Labem
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
h) uzavření věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch pozemku č. 3423/1

2238/94R/21
Žádost Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. - covid - lanová dráha na 
Větruši

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 neschvaluje

1. kompenzaci propadu tržeb Lanové dráhy na Větruši za rok 2021 Dopravnímu podniku 
města Ústí nad Labem a.s., která byla
způsobena omezením provozu v návaznosti na protipandemická opatření sloužící k ochraně 
obyvatelstva před dalším šířením onemocnění Covid - 19, ve výši 746 467,- Kč

2239/94R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – doplatek na pořízení učebních pomůcek 
pro žáky 1. tříd

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic v celkové výši 731,60 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení školství o částku 731,60 tis. Kč v položce Oddělení školství - Příspěvek na učební 
pomůcky pro žáky 1. tříd

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelových příspěvků na provoz, v celkové výši 731,60 Kč, pro jednotlivé 
základní školy v Ústí nad Labem jako doplatek na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro 
žáky 1. tříd takto:
- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 60,40 tis. 
Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, ve výši 38,80 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, ve výši 
48,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, ve výši 
48,40 tis. Kč
- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace, ve výši 19,60 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, ve výši 22,00 
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tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, 
ve výši 46,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, ve výši 
50,80 tis. Kč
- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, 
ve výši 38,40 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve výši 63,20 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, ve výši 
38,00 tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, 
ve výši 42,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, ve výši 20,40 
tis. Kč

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, ve výši 53,60 
tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, ve výši 
20,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, ve výši 
28,00 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 60,80 tis. Kč
- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, ve výši 22,00 
tis. Kč
- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, ve 
výši 9,60 tis. Kč

2240/94R/21
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době vánočních prázdnin školního roku 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022, tj. od 23. 12. 2021 do 31. 
12. 2021, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace
g) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
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h) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
i) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková 
organizace
l) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace
m) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace
n) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace
o) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková 
organizace
p) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
q) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
r) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

2. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022, tj. od 27. 12. 2021 do 31. 
12. 2021, v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v předškolním vzdělávání, v 
platném znění

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
c) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 
organizace
d) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace
k) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
l) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu v mateřských školách 
uvedených v bodě A) 1., A) 2.

2241/94R/21
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy zřizované statutárním městem 
Ústí nad Labem dle § 23, odst. 3 a 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění 
(školský zákon), na školní rok 2021/2022 – zvýšení počtu dětí ve třídě

a) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 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)

2242/94R/21
Dotační programy v oblasti kultury a sportu na rok 2022 - prodloužení termínu 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu termínu projednání dotačních programů v oblasti kultury a sportu na rok 2022 do 
6. 12. 2021 uloženou dne 25. 6. 2021 usnesením 1946/81R/21

2243/94R/21
Poskytnutí dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. 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) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., Oblastní odbočka SONS 
Ústí nad Labem (IČ 65399447) na částečnou úhradu nákladů na „Zajištění služeb oblastní 
odbočky SONS Ústí nad Labem“ ve výši 40.500,- Kč

b) SVAZ VIETNAMCŮ v Ústí nad Labem, z. s. (IČ 09406433) na částečnou úhradu 
nákladů akce "Mezinárodní den žen" ve výši 21.600,- Kč

c) Mgr. Ema Hubáčková (IČ 68289774) na částečnou úhradu nákladů akce "Pocta 
profesorce Jitce Švábové, 7. ročník" ve výši 33.100,- Kč

d) Collegium Bohemicum, o. p. s. (IČ 27309231) na částečnou úhradu nákladů akce 
"Slavnostní otevření stálé muzejní expozice Naši Němci" ve výši 35.000,- Kč

B) neschvaluje

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2021 odboru školství, kultury a sportu, určených na 
dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem těmto subjektům:
a) Linka bezpečí, z.s. (IČ 61383198) na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež z města 
Ústí nad Labem“
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2244/94R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině Jesle města Ústí nad Labem

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

1. se změnou zřizovací listiny
a) Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací 
listině, kterým se upravuje hlavní účel a předmět činnosti organizace, ve znění dle přílohy 
č. 1 důvodové zprávy

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

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

T: 20. 12. 2021

2245/94R/21
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 
66ŘP0770-16; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16

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

1. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0770-16
2. informaci o Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16

B) souhlasí

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0770-16 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 
403 39 Chlumec a s PKP CARGO INTERNATIONAL a. s., sídlem Betonářská 580/14, 712 
00 Ostrava – Muglinov, který je přílohou tohoto usnesení
2. s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě č. 66ŘP0693-16 s Palivovým kombinátem Ústí, s. p., sídlem Hrbovická 2, 
403 39 Chlumec a s PKP CARGO INTERNATIONAL a. s., sídlem Betonářská 580/14, 712 
00 Ostrava – Muglinov, který je přílohou tohoto usnesení

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

a) předložit ke schválení zastupitelstvu města dodatky dle bodu B)

T: 8. 11. 2021

2246/94R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a KT – MAP II

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
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výši 51,28 tis. Kč - zapojení finančního příspěvku MAS Labské skály, z.s. na úhradu 
nákladů v rámci realizovaného projektu ,, Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro 
správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 51,28 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy OMOSRI
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 51,28 tis. Kč
2. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic a kanceláře tajemníka ve výši 161,80 tis. Kč – převod 
finančních prostředků na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání II pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“ 
takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického rozvoje 
o částku 161,80 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 161,80 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky

2247/94R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 1 059,32 tis. Kč - zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého Ústeckým 
krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním
příspěvkem“ (č. smlouvy 20/SML1524/PAS/SPRP ze dne 24. 3. 2020) takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 059,32 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového finančního příspěvku obdrženého z 
Ústeckého kraje, z Projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v 
Ústeckém kraji – IKAP A II.,“ realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, 
Vývoj a Vzdělávání, Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 059,32 tis. Kč

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 802,37 tis. Kč – zapojení účelového finančního příspěvku poskytnutého 
Ústeckým krajem na základě uzavřené „Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v 
rámci výzvy č. 30_21_011“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 802,37 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních finančních příspěvků, v 
celkové výši 802,37 tis. Kč, v rámci Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, pro p. o. z oblasti školství na realizaci projektu „ÚK – obědy do škol III“ takto:
- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci ve výši 468,61 tis. 
Kč
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- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizaci ve 
výši 13,63 tis. Kč
- Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové 
organizaci ve výši 220,10 tis. Kč
- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 20,49 
tis. Kč
- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci ve výši 
79,54 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 147 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 147 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši 147 
tis. Kč, Kulturnímu středisku města Ústí nad
Labem, příspěvkové organizaci na realizaci projektů: „54. Střekovská kamera“ 42 tis. Kč 
„XXV. ročník Mezinárodní jazz a blues festival 2021“ 105 tis. Kč

2248/94R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - "Revitalizace ulice Nová II. etapa"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 2 610,30 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 1 130,30 tis. 
Kč u akce „Investiční rezerva OPRI – PD“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 1 480,00 tis. 
Kč u akce „Plavecký areál Klíše – odvodnění ochozů skokanského bazénu“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 2 610,30 tis. 
Kč na akci „Revitalizace ulice Nová II. etapa“

2249/94R/21
Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do výzvy MŠMT „Podpora školního stravování 
dětí mateřských škol v Karlovarském a Ústeckém kraji na rok 2021“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. se zapojením následujících příspěvkových organizací jako partnerů do Výzvy MŠMT č. 
j. MSMT-4121/2021-2 „Podpora školního stravování dětí mateřských škol v Karlovarském 
a Ústeckém kraji na rok 2021“:
a) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizace, IČ 
70201013
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkové organizace, IČ 
72744570
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2. s uzavřením smlouvy o spolupráci - partnerství v rámci projektu „Na oběd ve školce“ 
mezi společností Člověk v tísni,
o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, a
a) Mateřskou školou Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací, IČ 
70201013
b) Mateřskou školou, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkovou organizací, IČ 
72744570

2250/94R/21
Rozpočtové opatření OÚPSŘ a OMOSRI

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru územního plánování a stavebního řádu a odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 1 580,21 tis. Kč takto:

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru územního plánování a stavebního 
řádu o částku 1 580,21 tis. Kč, v položce Kancelář architektury města

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 1 580,21 tis. Kč, v položce Provozní výdaje

2251/94R/21
Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb – prodloužení termínu 
podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. změnu termínu podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení automobilů pro 
poskytovatele sociálních služeb“ do 30. 11. 2021 uloženou dne 30. 8. 2021 usnesením 
2085/88R/21

2252/94R/21
Informace ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 bere na vědomí

1. informaci ředitelky Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace o 
zahájení prací na úpravě návrhu rozvoje Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Projekt "Forget Heritage" - Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční 
spoluúčasti

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

1. informace o aktuálním vývoji v realizaci projektu Forget Heritage
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B) schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti mezi statutárním 
městem Ústí nad Labem a Veřejným sálem Hraničář, spolkem v rámci projektu Forget 
Heritage

2253/94R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI – Participativní rozpočet „Ústečané společně“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se změnou názvu projektu „Úprava Humboldtovy vyhlídky“ na název „Humboldtova 
vyhlídka“

B) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
odboru dopravy a majetku v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“ v celkové 
výši 500 tis. Kč, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč - 
Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 500 tis. Kč v položce 
Údržba a opravy místních komunikací (Ústecký podchod, čistý a bezpečný)

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 2 000 
tis. Kč v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
2 000 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Neštěmice – Dětské hřiště TJ Mojžíř“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 175 tis. Kč na 
investiční akci „MO Střekov – Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském 
nábřeží“
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 325 tis. Kč v položce 
Dotace pro MO Střekov na provoz (Doplnění a renovace dětského hřiště na Střekovském 
nábřeží)
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – Humboldtova vyhlídka“
f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO Severní Terasa – Discgolf v Ústí nad Labem“

C) ukládá
1. příslušnému realizátorovi (ODM) projektového záměru "Ústecký podchod, čistý a 
bezpečný" Participativního rozpočtu Ústečané společně

a) ukončit realizaci všech výše uvedených akcí

T: 31. 10. 2022

2. příslušným realizátorům (MO) projektových záměrů Participativního rozpočtu „Ústečané 
společně“
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a) ukončit realizaci všech výše uvedených akcí

T: 31. 10. 2022

3. příslušným realizátorům projektových záměrů (MO) Participativního rozpočtu „Ústečané 
společně“

a) vyúčtovat poskytnuté účelové dotace, doložit potřebné doklady a nevyužité finanční 
prostředky vrátit do rozpočtu poskytovatele

T: 30. 11. 2022

2254/94R/21
Poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Projektu Zdravé město a 
místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní 
Agenda 21 pro období 2021/2022 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu v 
Příloze č. 2 Důvodové zprávy s následujícím žadatelem:

a) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 05612951) na projekt „Léto nejen s Volejbalem“ 
(příměstské tábory v termínech 2. - 6. 8. a 9. - 13. 8. 2021) ve výši 30.000,- Kč

2255/94R/21
Smlouva o dílo na poskytování servisních služeb pro Varovný informační systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. Smlouvu o dílo na poskytování servisních služeb na Varovný informační systém

2256/94R/21
Termíny jednání RM a ZM v roce 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2022

Rada města

17. 1. 2022
31. 1. 2022
14. 2. 2022
28. 2. 2022
14. 3. 2022
28. 3. 2022
11. 4. 2022
25. 4. 2022
9. 5. 2022
23. 5. 2022
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6. 6. 2022
27. 6. 2022
5. 9. 2022
19. 9. 2022
10. 10. 2022

Zastupitelstvo města

7. 2. 2022
7. 3. 2022
4. 4. 2022
16. 5. 2022
20. 6. 2022
12. 9. 2022
 3. 10. 2022

Ing. Eva Outlá PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstkyně primátora primátor města
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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti  
 

 

Smluvní strany: 

 

Statutární město Ústí nad Labem 

Se sídlem:        Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupené:     PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  

IČ:                   00081531 

(dále jen účastník smlouvy nebo Město)  

 

a 

 

Veřejný sál Hraničář, spolek 

Se sídlem:        Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem - centrum, 400 01 Ústí nad Labem 

Zastoupený:     MgA. Alešem Loziakem, ředitelem na základě zmocnění správní radou spolku 

IČ:                   02816091 

(dále jen účastník smlouvy nebo Hraničář) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 3 
ke Smlouvě o spolupráci a finanční spoluúčasti uzavřené mezi účastníky dne 10. 10. 2018 

(dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 27. 11. 2019 a Dodatku č. 2 

uzavřeného dne 25. 11. 2020 

 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem Smlouvy je určení výše finanční podpory Města na realizaci projektu 

s názvem: 

Oficiální anglický název: 

Forget Heritage - Innovative, replicable and sustainable Private Public Cooperation 

management models of the abandoned historical sites by setting up Cultural and Creative 

Industries (CE489) 

Český ekvivalent: 

Forget Heritage - Inovativní, replikovatelné a udržitelné modely řízení soukromé 

a veřejné spolupráce opuštěných historických lokalit pomocí zřizování kulturních a kreativních 

odvětví (CE489). 

 

2. Realizace projektu spočívá v zajištění kulturně společenských akcí v prostoru 

veřejného prostranství bezprostředně navazujícího na objekt Hraničáře, tj. budovu s č.p. 1812 

na adrese Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem, případně uvnitř tohoto objektu. 

 

3. Součástí projektu je zachování jednoho pracovního úvazku v rozsahu 1,0 (tj. tzv. 

plný úvazek) ve výše uvedeném období. Tento pracovní úvazek je možné sestavit z vícero 

samostatných pracovních úvazků s tím, že je potřeba zachovat vždy minimální rozsah 1,0. 

 

 

Příloha usnesení_Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci Hraničář.pdf k usnesení č. 



 

 

 

II. 

Předmět Dodatku č. 3 

 

1. Účastníci se dohodli, že na změnách Smlouvy tak, jak jsou tyto specifikovány 

v dalších odstavcích této části Dodatku č. 3. 

 

2. Ve Smlouvě v Části II. (Práva a povinnosti účastníků smlouvy) v odst. 2 stávající znění 

druhé věty se nahrazuje tímto novým zněním 

 

„Podrobnější závazný plán zamýšlených akcí a aktivit Hraničáře pro období od 11/2021 do 

10/2022 je uveden v příloze, který tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3.“. 

 

3. Ve smlouvě v Části III. (Finanční vypořádání účastníků smlouvy) stávající znění odst. 

1 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„Město se zavazuje Hraničáři poskytnout za účelem provádění akcí spojených s realizací 

projektu dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku finanční částku ve výši 300 000 Kč (slovy tři sta tisíc 

korun českých). Uvedená částka bude Hraničáři poskytnuta v prvním čtvrtletí roku 2022, 

nejpozději však do 31. 3. 2022.“. 

 

4. Ve smlouvě v Části III. (Finanční vypořádání účastníků smlouvy) stávající znění odst. 

2 se nahrazuje tímto novým zněním: 

 

„Hraničář se zavazuje předat Městu přehled vyčerpání finančních prostředků 

s rozdělením na jednotlivé položky s jejich finančním vyčíslením, a to nejpozději do 30. 11. 

2022.“. 

 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem č. 3, zůstávají beze 

změny. Účastníci však výslovně konstatují, že smluvní vztah založený Smlouvou se pro období 

od 11/2021 do 10/2022 řídí Smlouvou ve znění Dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. 11. 2019. 

 

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž Město obdrží dva 

stejnopisy a Hraničář jeden stejnopis. 

 

3. Přílohou a nedílnou součástí dodatku je Příloha k dodatku č. 3: Soupis kulturních 

akcí v rámci projektu Forget Heritage. 

 

4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv dle zvláštního právního předpisu. Smluvní strany výslovně sjednávají, že 

povinnost uveřejnění v registru smluv bude zajištěna ze strany Města. 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetly, že odpovídá jejich vlastní, 

svobodné a vážně míněné vůli a že obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech 

náležitostech, které strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro 

závaznost tohoto dodatku. 



 

 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem dne xx. xx. 

2021 usnesením č. xxx/xxR/21. 

 

 

V Ústí nad Labem dne………………………… 

 

 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

za Veřejný sál Hraničář, spolek   za Statutární město Ústí nad Labem 

MgA. Aleš Loziak, ředitel         PhDr.. Ing. Petr Nedvědický, 

                primátor 

 



Interiér v exteriéru / Forget Heritage
Dramaturgický plán akcí
část #4: 11/2021 — 10/2022

Návrh harmonogramu kulturních projektů. Obsahuje i stávající projekty Veřejného sálu
Hraničář, které budou více, či méně, využívat velkoplošné projekce a mobiliáře. Žlutě
označené aktivity jsou integrální součástí projektu Forget Heritage. Hlavním atraktivním
momentem projektu je velkoplošná projekce („video projekce“) na plochu chodníku před
vstupem do budovy. Ideou venkovního mobiliáře je především kultivace veřejného prostoru a
jeho využití pro volnočasové aktivity. Mobiliář ve formě rozměrné lavice, veřejné knihovny,
stolu a zázemí pro piano je využíván jak v rámci kulturních aktivit Veřejného sálu Hraničář,
tak k běžnému dennímu užití – posezení a odpočinek i mimo kulturní akce.

19. 11. 2021 Video projekce #9 (zahájení)
+ Zahájení podzimního tématického projektu

19.—20. 11. 2021 Festival ilustrace a komiksu.

22. 2. 2020 Video projekce #10 (zahájení)
+ Zahájení ročního tématického projektu “Gamifikace”

03/2022
(21.–30. 3. 2022)

Festival dokumentárních filmů “Jeden svět”
Pro festival může být připravena samostatná velkoplošná projekce.

04/2022 Jom-Ha-Šoa
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu. Projekce bude vyuřita pro
zobrazení čtených jmen.

05—06/2022 Video projekce #11 (zahájení)
Přesný termín bude určen v průběhu 01—02/2021.

05/2022 ZUŠ Open
Celostání happening základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru.

05/2022
16.–22. 5. 2022

Festival dokumentárních filmů “Elbe Dock”
Pro festival může být připravena samostatná velkoplošná projekce,
příp. může probíhat projekce ukázek filmů.

05–06/2022 Swap rostlin
tradiční pravidelná výměna rostlin



05—06/2022 Galerijní a muzejní noc
Přesný termín bude určen v průběhu 03—04/2021.

07—08/2022 Festival Léto na ulici
koncerty, workshopy, tanec, letní kino aj.

09–10/2022 Swap rostlin
tradiční pravidelná výměna rostlin

09/2022 Video projekce #12 (zahájení)

Zpracoval: MgA. Aleš Loziak
Aktualizováno: 25. 10. 2021

Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí nad Labem

E: reditel@hranicar-usti.cz
T: +420 777 779 001
W: htp://hranicar-usti.cz
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SMLOUVA O DÍLO č. SE2100017 
na poskytování servisních služeb na VIS  

Varovný informační systém 
 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
zastoupeno:  PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 
se sídlem:  Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 
IČO:   000 81 531 
DIČ:    CZ00081531 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank  
č. účtu:  5017001555/5500 
kontakt:   
zmocněnec pro komunikaci:   ………………………..                                       
mail:    ………………………..                                       
tel.:    ………………………..                                       
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Colsys s.r.o. 
zastoupená:  Ing. Pavlem Hlavinkou, jednatelem 
Místo podnikání: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí 
IČO:   14799634 
DIČ:   CZ14799634 
bankovní spojení: 

č. účtu:  U
kontakt: 
zmocněnec pro technická jednání:  
mail:      
tel.:      
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely tuto 

smlouvu o dílo 
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

I. 
PREAMBULE 

 
Tato smlouva určuje podmínky poskytování servisní činnosti, které zajistí zhotovitel pro 

objednatele, určuje předmět této činnosti a určuje podmínky, za kterých je servisní činnost ve 
sjednaném rozsahu poskytována. 

Servisní smlouva_final_anonym.pdf k usnesení č. 2255/94R/21
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1 Předmětem této smlouvy je periodická roční technická prohlídka s funkční zkouškou 
Varovného a informačního systému (VIS), Lokálního výstražného systému (LVS) a poskytování 
servisních služeb ve statutárním městě Ústí nad Labem. 
 

2.2 Služby jsou poskytovány na součásti VIS a LVS nainstalované a provozované na území 
města Ústí nad Labem, v místech jejich instalace.  
 

2.3 Předmět a rozsah díla je možno v průběhu prací změnit pouze formou písemného 
dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikaci sjednaných 
změn. 
 

2.4 Součástí VIS a LVS je: 
2.4.1 Kompletní vysílací a přenosová infrastruktura varovných a informačních systémů 

včetně vlastních koncových prvků (bezdrátových hlásičů) a telemetrických prvků. 
2.4.2 Podrobná specifikace všech koncových prvků, které jsou předmětem této smlouvy je 

uvedena v příloze č. 2. 
 
 

III. 
ROZSAH SERVISNÍCH SLUŽEB, DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ, ZÁRUKA 

 
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli servisní služby 

v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 na pokrytá zařízení uvedená v příloze č. 2. 
 

3.2 Pokud bude objednatel požadovat dodávky a práce nad rámec této smlouvy, předá 
zhotoviteli jejich specifikaci spolu s objednávkou těchto dodávek a prací. 
 

3.3 O každé provedené servisní službě bude sepsán protokol (zakázkový list), který 
zástupce objednatele nebo kontaktní osoba potvrdí svým podpisem. 
 

3.4 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené práce záruční lhůtu 6 měsíců a na 
nově instalovaný materiál 24 měsíců není-li výrobcem stanovena nižší. 

IV. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
4.1 Celková cena servisní služby se skládá z části placené paušálně dle bodu 4.1. (Rozsah 

činností zahrnutých v paušální sazbě) a z části placené hodinově dle bodu 4.3. 
 

4.2 Paušální cena servisní služby činí 312 020 Kč/rok bez DPH (slovy tři sta dvanáct tisíc 
dvacet korun českých). 

4.2.1 Paušální cena zahrnuje náklady zhotovitele spojené se zajištěním služby servisní 
dispečink, připravenosti technických specialistů k provádění servisních zásahů, sklad náhradních dílů 
potřebných k provedení servisních oprav v požadované době, a dále náklady s prováděním periodické 
roční revize. 
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4.3 V případě ostatních oprav hradí objednatel nad rámec paušální částky zhotoviteli 
cenu za spotřebovaný materiál, náhradní díly a náklady na zásah obsahující přepravní náklady. V 
tomto případě budou výkonové sazby účtovány dle bodu 4.3.1. 

4.3.1  Ceny práce servisního technika činní: 
V pracovní době od (07:00 do 15:30 hod.)       550,- Kč / 1 hod 
V mimopracovní době (od 15:30 do 07:00 hod.), státní svátek a víkend 1.090,- Kč / 1 hod 
Práce programátora (pouze ve všední dny)    1.950,- Kč / 1 hod 
Cena dopravného (z pobočky na Kladně)            12,- Kč / km 
Čas strávený na cestě         250,- Kč / hod / os 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
 

4.4 Cena za paušálně placené služby a servis zařízení dle bodu 4.2 je splatná na základě 
zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu, neprodleně po provedení práce.  
 

4.5 Náklady za jednotlivé servisní výkony, nezahrnuté do paušálně placených služeb, 
budou zhotovitelem fakturovány objednateli podle příslušných servisních protokolů jednotlivě po 
skončení servisního zásahu, s připočtením DPH v zákonné výši. 
 

4.6 Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a musí být vystavena v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. K cenám bude připočtena DPH podle platných 
předpisů. 
 

4.7 Faktura bude dále označena číslem a názvem projektu, ke kterému se vztahuje. 
 

4.8 Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 14 dnů po jejím doručení 
bezhotovostním převodem na některý z bankovních účtů zhotovitele 

 
4.9 Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, popř. bude trpět jinými 

formálními či obsahovými nedostatky (např. zhotovitel nevyúčtuje částku v souladu s touto smlouvou 
apod.) je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit jako neúplnou či vadnou k doplnění či 
přepracování. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti v délce 14 
dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli. Platby budou probíhat výhradně v 
CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

4.10 Zhotovitel se zavazuje zasílat faktury na e-mail: ……………………….. 
 
 

V. 
SOUČINNOST OBJEDNATELE 

 
5.1 Objednatel umožní přístup k zařízení VIS a LVS v průběhu profylaktické prohlídky 

nebo při servisním zákroku. 
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VI. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

 
6.1 Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí při plnění povinností dle této 

Smlouvy, ať už na Spravovaném zařízení nebo na jakémkoli jiném majetku, případně na životě či 
zdraví, a je povinen k její náhradě. 
 

6.2 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v 
souvislosti s výkonem jeho činnosti dle této Smlouvy na životě, zdraví a majetku, s minimálním 
plněním ve výši 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že jeho pojištění ve smyslu tohoto ustanovení 
bude trvat po celou dobu účinnosti této Smlouvy, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v tomto odstavci. 
 

6.3 Náklady na pojištění podle bodu 6.2 nese zhotovitel. 
 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí (tzn. zejména přírodní 
katastrofa, záplavy, bouřky a související výboje, požáry, rozsáhlé výpadky rozvodné sítě, selhání 
energetických zařízení, stávky, nepokoje, vojenské události, pád letadla aj.). V uvedených případech 
bude postupováno operativně po dohodě obou smluvních stran, přičemž uplatnění sankcí je v těchto 
případech vyloučeno. 
 
 

VII. 
OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 
7.1 Zhotovitel neručí za neplnění nebo zpožděné plnění svých povinností, dojde-li k nim 

působením vyšší moci. Působením vyšší moci se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku, zejména pak takové, v době uzavření této smlouvy 
nepředvídatelné události (živelní pohroma, průmyslová katastrofa ap.) jejichž výskyt a vliv podstatně 
působí na plnění smlouvy, aniž by tomuto vlivu objednatel nebo zhotovitel mohli s použitím 
veškerých jim právně dostupných a rozumně požadovaných prostředků účinně zabránit. 
 

7.2 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této smlouvy si mohou 
vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace). 
 

7.3 Všechny důvěrné informace, které jsou ve vlastnictví jedné strany, a které tato strana 
poskytne druhé straně, zůstanou výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímající strana vyvine 
pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní 
důvěrné informace.  
 

7.4 Obě strany prohlašují, že s předanými osobními údaji bude zacházeno v souladu s 
NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 – GDPR). 
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VIII. 
SANKCE ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ 

 
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží časové limity pro poskytování služeb, které jsou 

definovány v části III. a dále v příloze č. 1 této smlouvy, aniž by to bylo způsobeno neplněním 
povinností a smluvních závazků ze strany objednatele nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,000 Kč/den. 
 

8.2 V případě nezaplacení faktur objednatelem na účet zhotovitele v termínu splatnosti 
je objednatel povinen uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za každý den prodlení. 
 

8.3 Neposkytnutí součinnosti objednatele zbavuje zhotovitele povinnosti uhradit smluvní 
pokutu za nedodržení časových limitů podle části. 4. 
 

8.4 Sankce v tomto článku stanovené jsou splatné na základě písemné výzvy strany 
oprávněné doručené straně povinné, a to v termínu 30 dnů od jejich vyúčtování. 
 
 

IX. 
TRVÁNÍ SMLOUVY 

 
9.1 Smlouva je uzavírána na dobu od 1.1. do 31.12.2022. 

 
9.2 Tato smlouva zaniká: 
a) dohodou smluvních stran 
b) podstatným porušením povinností 
c) výpovědí. Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran písemnou 

výpovědí. Výpovědní lhůta je tříměsíční a její běh počíná prvého dne měsíce následujícího po měsíci 
doručení výpovědi druhé straně. 
 

9.3 Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje: 
a) případ opakovaného prodlení (alespoň 3x) zhotovitele s odstraňováním závad, 

poruch a havárií ve lhůtách smluvených v příloze č.1 bod C.  
b) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek; 
c) vstoupí-li zhotovitel do likvidace 
d) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 

provádění činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou. 
 
 

X. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
10.1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, 

zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující danou otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného 
ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. 
neúčinného. 
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10.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a ruší veškerá předchozí 
ujednání stran v předmětné věci. Účinnost smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv podle 
zvláštního zákona. 
 

10.3. Tato smlouva je vypracována ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 
zhotovitel. 
 

10.4. Vztahy smluvních stran, neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
platných právních předpisů. 
 

10.5. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli souhlas s uveřejněním smlouvy v registru 
smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o 
registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že řádné a včasné uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí a za toto uveřejnění bude vůči zhotoviteli odpovědný objednatel. Do registru smluv bude 
vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata smlouvy. V rámci smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 
odst. 1 zákona o registru smluv označené zhotovitelem před podpisem smlouvy, případně před 
podpisem dodatku ke smlouvě. Pro tento účel se smluvní strany dohodly, že smlouva či dodatek ke 
smlouvě budou vyhotoveny vždy v počtu stejnopisů o jeden vyšší, než je účastníků smlouvy. Smluvní 
strany v tomto stejnopisu po vzájemné dohodě vyznačí informace, které nebudou uveřejněny v 
registru smluv, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy či dodatku ke smlouvě 
smluvními stranami. Objednatel je následně oprávněn a současně povinen realizovat povinnost 
uveřejnění dle toho bodu Smlouvy na základě takto upraveného stejnopisu. Objednatel je povinen 
informovat zhotovitele o termínu uveřejnění smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
kalendářních dnů ode dne uveřejnění smlouvy. Nesplněním některé z povinností Objednatele podle 
tohoto bodu smlouvy vzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či jiné újmy v plném rozsahu. 
 

10.6. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla 
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.  
 

10.7. Smluvní strany tímto potvrzují, že si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

10.8.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 Rozsah servisních služeb a ceny 
Příloha č. 2 Pokrytá zařízení systému VIS 
Příloha č. 3 Záruční podmínky 

 
 

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

_____________________________   ____________________________ 
        PhDr. Ing. Petr Nedvědický     Ing. Pavel Hlavinka 

primátor města             jednatel 
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Příloha č.1 1/2 

Rozsah servisních služeb a ceny 

1. Rozsah činností zahrnutých v paušální sazbě: 

A) Služba Servisní dispečink 

o Pracoviště je v sídle zhotovitele Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí v provozu 5x v týdnu od 

7:00 do 15:30 v pracovní dny. 

o Zhotovitel se zavazuje zajišťovat službu Servisní dispečink a pracovníci ve službě odpovídají 

zejména za: 

- Příjem nahlášené poruchy e-mailem a organizování výjezdu servisního týmu 

- Monitorování provozu komunikačního zařízení 

o Kontaktní údaje pro nahlášení servisu:  

- Součástí vyrozumění o závadě je i sdělení telefonního čísla a jména zástupce objednatele, u 

kterého se servisní technik může telefonicky informovat podrobněji o projevech poruchy, způsobu 

předání dokumentace a případných dalších postupech nutných k odstranění poruchy. 

B) Pohotovostní sklad náhradních dílů 

Dle konfigurace systému objednatele je držen sklad náhradních dílů, tak aby bylo možné v požadované 

reakční době provést servisní opravy. 

C) Garantovaná reakční doba na zásah a dokončení opravy 

Při poruše na infrastruktuře, serveru vysílací části a převaděčích je garantovaná reakční doba na zásah 
48 hodin od nahlášení poruchy, při nahlášené poruše na vlastních koncových prvcích je garantovaná 
reakční doba na zásah 120 hodin od nahlášení poruchy, nebude-li v jednotlivých případech z důvodů 
snížení nákladů na výjezd dohodnuto jinak.  

Garantovaná doba na dokončení opravy při poruše na infrastruktuře, serveru vysílací části je 72 hodin 
od reakce zhotovitele, na koncových prvcích 120 hodin od reakce zhotovitele, nebude-li vzájemně 
dohodnuto jinak. 

D) Periodické profylaxe zařízení systému VIS  

je komplexní vizuální a elektrická kontrola s odzkoušením všech provozních režimů k zjištění, zda 

pracuje v souladu se všemi technickými specifikacemi. Jedná se o preventivní úkon, který má za úkol 

zvýšit spolehlivost provozu zařízení, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy. 

Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení. Z dat získaných během prohlídky je 

vypracován „Výstupní protokol", kde jsou shrnuty výsledky kontrol a naměřené údaje.  

Profylaktické prohlídky je doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách, 

minimálně však jednou ročně.  

Rozsah profylaxe:  

a) Periodická prohlídka vysílače  

 Kontrola skříně vysílače, mechanické upevnění, kontrola vodičů, očištění 

 Kontrola napětí napájecího zdroje 

 Kontrola nastavení vysokofrekvenčního výkonu – vf Wattmetr (podléhá ČTÚ) 

 Kontrola konektorů napáječe 

 Kontrola funkce anténního systému před a po jeho revizi – PSW metr 
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 Kontrola dokumentů, které musí být povinně k dispozici SIR (Státní inspekce 

radiokomunikací) nebo oblastně příslušné inspekci ČTU 

Příloha č.1 2/2 

b) Periodická prohlídka anténního systému 

 Kontrola antény, napáječe a připojovacího konektoru 

 Kontrola netěsné samo vulkanizační pásky kryjící konektory 

 Kontrola mechanického uchycení antény 

 Kontrola nosného prvku antény a jeho upevnění ke konstrukci objektu 

 Kontrola stavu koaxiálního kabelu antény 

 Kontrola uzemnění nosné konstrukce 

 Dotažení mechanických spojů 

 Kontrola případné vzniklé koroze 

 Po celkové revizi opět změření anténního systému PSW metrem 

c) Periodická prohlídka venkovních přijímacích částí a koncových zařízení  

 Kontrola uchycení venkovních zařízení systému 

 Kontrola venkovních plášťů 

 Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230 V) 

 Kontrola všech modulů venkovních zařízení 

 Kontrola napájecího systému 

 Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU 

 Kontrola případné vzniklé koroze 

 Akustická zkouška zařízení 

 Fotodokumentace 

d) Periodická prohlídka LED výstražníků 

 Vizuální kontrola 

 Akustická zkouška zařízení 

 Fotodokumentace 

 Kontrola uchycení venkovních zařízení systému 

 Kontrola venkovních plášťů 

 Kontrola kabeláže (koaxiální kabel a vodič 230 V) 

 Kontrola napájecího systému 

 Ověření funkce zálohovací automatiky a AKU 

e) Periodická prohlídka srážkoměru 

 Kontrolu upevnění a stability měřicí stanice 

 Fotodokumentace 

 Kontrola a vyčištění srážkoměru 

 Kontrola a aktualizace kontaktů členů povodňové komise 

 Provádění vzdálené kontroly z webového portálu 
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                                                                            Příloha č. 2 – list 1/1 
                         

Pokrytá zařízení systému VIS 
 

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem ks / kpl 

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 1 

GSM prostup 1 

FM příjem 1 

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory  2 

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 

Revize řídícího pracoviště 1 

Řídící software 
 

Řídící aplikace VIS včetně relací 1 

Aplikace Vzdálené pracoviště 3 

Webová aplikace a provázání s dPP 1 

Webový Server 1 

Elektrocentrála 
 

Elektrocentrála (záložní zdroj) 1 

Koncové prvky ozvučení 
 

Bezdrátový hlásič 2 x 40 W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 681 

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm  1731 

Anténa bezdrátového hlásiče 681 

Revize bezdrátového hlásiče 681 

Rádiový převaděč 
 

Rádiový převaděč 4 

Revize převaděče 4 

Mobilní elektronické sirény 
 

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s kruhovou 
charakteristikou a výkonem 150 W, umístěné na magnetickém držáku 

4 

Srážkoměry 
 

Srážkoměr 200 cm2, Nevyhřívaný 1 

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 1 

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 1 

Ostatní dodávky mimo NOO (Náklady obvyklých opatření) 
 

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz – Pásmová propust 3 

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických sirén včetně anténního 
systému, montáže a oživení 

3 

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního systému, montáže a 
oživení viz kap. 4 TZ 

10 

LED výstražníky 
 

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED signalizační hlava, 
reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení) 

8 

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 8 

Revize 8 

 


