
U s n e s e n í

z 96. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 22. 11. 2021

Usnesení č. 2259/96R/21 - 2313/96R/21

2259/96R/21
Zápis do evidence skutečných majitelů - Metropolnet, a.s.

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

1. informaci o problematice zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů

B) ukládá
1. členům představenstva Metropolnet, a.s.

a) provést zápis do evidence skutečných majitelů ve znění důvodové zprávy

T: 31. 12. 2021

2260/96R/21
Schválení auditora pro účetní závěrku za rok 2021 - Metropolnet a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, na návrh 
představenstva společnosti Metropolnet, a. s.
1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, IČ 
44291132) jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti Metropolnet, a.s. za účetní 
období 2021

2261/96R/21
Schválení účetní závěrky za rok 2020 - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako 
jediný společník Metropolnet, a.s.,

1. „Auditovanou účetní závěrku společnosti Metropolnet a. s. za rok 2020“ v předloženém 
znění

2. návrh představenstva společnosti Metropolnet, a.s. na rozdělení zisku za rok 2020 ve 
výši 3 913 000,- Kč následovně:
a) V souladu se stanovami společnosti Metropolnet, a.s. převést 5% zisku konkrétně částku 
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195 650,- Kč do rezervního fondu společnosti
b) zbylých 95% zisku společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2019, konkrétně částku 3 717 
350,- Kč na účet nerozděleného zisku

3. Zprávu představenstva Metropolnet, a. s. o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou v 
předloženém znění

B) bere na vědomí

1. Výroční zprávu společnosti Metropolnet, a.s. za rok 2020

C) schvaluje

v souladu se stanovami společnosti (článek IX, písmeno h.)
1. vyplacení mimořádných odměn členům představenstva a dozorčí rady společnosti

2262/96R/21
Dodatek č. 3 k provozní smlouvě - Metropolnet, a.s.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 3 k Provozní smlouvě o zajištění činností v oblasti informačních 
technologií pro statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky ze dne 
29.6.2017 ve znění dle přílohy důvodové zprávy

2263/96R/21
Třetí informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného 
servisu a údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem 2018–2022

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

1. informace k plnění poskytování servisních a revizních prací a pravidelného servisu a 
údržby na systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad Labem od října 2020 do října 2021

B) ukládá
1. představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., a to ve spolupráci s 
Městskou policií předložit Radě města Ústí nad Labem výsledek nové VZ „Poskytování 
servisních a revizních prací a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v 
rámci MKDS Ústí nad Labem 2022 – 2025“ na jednání Rady města Ústí nad Labem před 
podpisem smluvních vztahů

b) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., a to ve spolupráci s 
Městskou policií zajistit výběrové řízení pro VZ „Poskytování servisních a revizních prací 
a pravidelný servis a údržba na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem 2022 – 2025“,

T: 31. 7. 2022
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2. představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

a) dle § 102, odst. 2, písm. c zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s., předložit Radě města 
Ústí nad Labem další zprávu o průběhu plnění poskytovaných servisních a revizních prací i 
pravidelného servisu a údržby na instalovaném systému CCTV v rámci MKDS Ústí nad 
Labem

T: 31. 10. 2022

2264/96R/21
Udělení čestného občanství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s udělením čestného občanství města Ústí nad Labem paní Heleně Borské a paní 
Bedřišce Kulhavé

2265/96R/21
Organizační změna MmÚ

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

1. organizační změnu MmÚ takto:
a) převádí pracovní místa z úseku úklidu II do úseku úklidu I v oddělení správy budov na 
odboru hospodářské správy
b) zrušuje úsek úklidu II v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy vč. 
pracovního místa vedoucí tohoto úseku
c) úsek úklidu I v oddělení správy budov na odboru hospodářské správy se přejmenovává 
na úsek úklidu
d) zřizuje organizační oddělení v kanceláři tajemníka
e) zvyšuje počet pracovních míst na odboru sociálních věcí o 1
f) zvyšuje počet pracovních míst na odboru přestupkových agend o 1
g) převádí kompetence plnění úkolů v oblasti energetiky vč. pracovního místa energetika 
města z kanceláře tajemníka do odboru dopravy a majetku
h) převádí agendu jednání ZM, RM a volbu přísedících u soudu z kanceláře tajemníka do 
kanceláře primátora
i) převádí agendu správy sociálního fondu z odboru hospodářské správy do kanceláře 
tajemníka
j) převádí agendu projednávání a rozhodování přestupků v oblasti sociálně právní ochraně 
dětí z odboru přestupkových agend na odbor sociálních věcí
k) určuje jako řídící odbor pro příspěvkovou organizaci Městské služby Ústí nad Labem 
odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

B) stanovuje s účinností od 1. 1. 2022

1. počet zaměstnanců zařazených do odboru sociálních věcí na 45
2. počet zaměstnanců zařazených do odboru hospodářské správy na 37
3. počet zaměstnanců zařazených do odboru přestupkových agend na 39
4. počet zaměstnanců zařazených do odboru dopravy a majetku na 31
5. počet zaměstnanců zařazených do kanceláře tajemníka na 25
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6. počet zaměstnanců zařazených do magistrátu města na 412

C) schvaluje

1. dodatek č. 4 ke směrnici RM 1/2020 Organizační řád MmÚ ve znění dle přílohy 
důvodové zprávy

2266/96R/21
Memorandum o spolupráci - Mobilní haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci směřující k realizaci projektu ve veřejném 
zájmu se společností Mobilní haly, s.r.o. a městským obvodem Ústí nad Labem - Severní 
Terasa

2267/96R/21
Rozpočtové opatření OHS

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

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

2268/96R/21
Rozpočtové opatření FO a MP

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 350,00 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 350,00 tis. Kč 
v položce Finanční rezerva (vázáno pro KT)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 350,00 tis. Kč v 
položce Povinné pojistné

2269/96R/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) ruší

1. usnesení 2019/88R/21 bod C) 1.
2. usnesení 2208/92R/21 bod D)

2270/96R/21
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Vyhlášení veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad 
Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro Statutární 
město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou 
policii“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 10 500 000,- Kč bez DPH formou 
otevřeného řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Telekomunikační služby pro Statutární město 
Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii“, 
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 
„Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové 
organizace, městské obvody a městskou policii“, 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 
„Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové 
organizace, městské obvody a městskou policii“, včetně případného vylučování dodavatelů, 
v případě nepřítomnosti Mgr. Kateřiny Lysákové

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
b) Jan Kymlička, asistent tajemníka pro IT provozně metodického oddělení KT
c) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS
d) Mgr. et Mgr. Alena Nováková, vedoucí PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Mgr. Miloš Studenovský, tajemník
b) Bc. Jan Martin Tůma, vedoucí provozně metodického oddělení KT
c) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí právního oddělení PO
e) Bc. Filip Hýl, referent odd. veřejných zakázek PO

2271/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava 
chodníku“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH formou 
zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 
která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení
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B) pověřuje

1. Mgr. Kateřinu Lysákovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 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 
„Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku“, 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

2272/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na 
zimním stadionu“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5 765 000,- Kč bez DPH 
formou otevřeného nadlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním 
stadionu“, která je přílohou č. 1 důvodové zprávy tohoto usnesení

B) pověřuje

1. Bc. Filipa Hýla, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou
s názvem „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, 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 „Oprava a rekonstrukce osvětlení na zimním stadionu“, včetně případného 
vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Filipa Hýla

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi

1. řádní členové:
a) Ing. Tomáš Vohryzka, ředitel organizace MSÚL
b) Jiří Bureš, vedoucí střediska Stadiony MSÚL
c) Mgr. et. Mgr. Alena Nováková ,vedoucí PO
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d) Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Gabriela Kombercová, mistr střediska Stadiony MSÚL
b) Lucie Machková, referentka Správy organizace MSÚL
c) Mgr. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO
e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO

2273/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. 
etapa"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2031/88R/21, bod B) ze dne 30. 08. 2021

B) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 7 800 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

2274/96R/21
Vyhlášení veřejné zakázky "Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2030/88R/21, bod B) ze dne 30. 08. 2021

B) schvaluje

1. vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 800 000,- Kč bez 
DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení

2275/96R/21
Veřejná zakázka „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. 
o.“ - výběr dodavatele

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

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výměna výplní 
otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ takto:

1. APIDA s.r.o.
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2. ELA-PLAST s.r.o.
3. INT-EX, s.r.o.
4. AA OKNA DVEŘE s.r.o.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“, který se 
umístil na prvním místě v pořadí, tj. APIDA s.r.o., se sídlem Dušníky 9, 413 01 Roudnice 
nad Labem, IČ: 262 23 341, s nabídkovou cenou ve výši 3 939 000,11 Kč bez DPH

C) schvaluje

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli APIDA s.r.o., se sídlem 
Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 262 23 341, 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 „Výměna výplní otvorů na ZŠ Ústí nad 
Labem, Vinařská 1016/6, p. o.“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) 
místě v pořadí, a následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem

2276/96R/21
Smlouva o společném zadávání deratizace města Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření smlouvy o společném zadávání se společností Severočeská servisní a.s. se 
sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice ( IČ: 05175917 )

2277/96R/21
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s vydáním obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství, která je přílohou tohoto usnesení v upraveném znění

B) ukládá
1. Evě Novákové, člence rady města

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

T: 20. 12. 2021

2278/96R/21
Rozpočtové opatření OSS, KT, OHS a FO – dotace na výkon sociální práce

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a městských obvodů v celkové výši 135,31 
tis. Kč – neinvestiční účelová dotace poskytnutá z MPSV ČR takto:
a) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Střekov o částku 14,51 tis. Kč, 
určené na výkon sociální práce
b) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Neštěmice o částku 11,20 tis. 
Kč, určené na výkon sociální práce
c) snížení poskytnuté účelové neinvestiční dotace pro MO Severní Terasa o částku 109,60 
tis. Kč, určené na výkon sociální práce
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 135,31 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce

2. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb, městských obvodů, kanceláře tajemníka a 
odboru hospodářské správy, v celkové výši 540,85 tis. Kč – neinvestiční účelová dotace 
poskytnutá z MPSV ČR takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních služeb o částku 489,68 
tis. Kč v položce Oblast sociální práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o částku 
30,63 tis. Kč v položce Provozní výdaje
c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 20,54 tis. 
Kč v položce Městský informační systém
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 224,22 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 75,78 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
f) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 240,85 tis. Kč určené na 
výkon sociální práce takto:
- MO město ve výši 237,13 tis. Kč
- MO Střekov ve výši 3,72 tis. Kč

2279/96R/21
RO městské policie - snížení poskytnuté účelové dotaze ze státního rozpočtu v roce 
2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 297,94 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční 
dotace z MVČR takto:

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4, o částku 297,94 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 297,94 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

2280/96R/21
RO městské policie - zapojení dotace z dotačního programu MVČR a rozpočtové 
opatření MP a FO

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

1. přiznání dotace z dotačního programu státu (MV) za finanční spoluúčasti obcí, které 
zřídily obecní nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení 
strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

B) schvaluje

1. přijetí dotace MVČR na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků 
obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid-19

2. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 849,56 tis. Kč - 
zapojení dotace z MVČR a na zajištění finančních prostředků na spoluúčast města takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 640 tis. Kč v položce Účelové transfery ze 
státního rozpočtu - neinvestiční

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 73,06 tis. Kč v položce Příjmy z úroků

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 98 tis. Kč v 
položce Finanční rezerva

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 28,50 tis. Kč v 
položce Prevence kriminality

e) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 10 tis. Kč v 
položce Mzdové prostředky

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou částku 849,56 
tis. Kč takto:
- v položce Mzdové prostředky 640 tis. Kč
- v položce Povinné pojistné 209,56 tis. Kč

2281/96R/21
RO městské policie - zapojení dotace MVČR - investice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra v celkové výši 478 645,00 Kč na schválený investiční 
projekt "Ústí nad Labem -
Modernizace MKDS - 2021"

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 478,64 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 478,64 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - investiční

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 474,42 tis. Kč v 
položce Kamerový systém

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 4,22 tis. v 
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položce Provozní výdaje

2282/96R/21
Úprava usnesení RM č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení Rady města č. 2154/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodě A) 1. takto:
a) text „vše v k. ú. Brná nad Labem“ se nahrazuje textem „vše v k. ú. Střekov“
b) ostatní text zůstává nezměněn

2283/96R/21
Nabytí pozemku p. č. 1263/2 v k. ú. Brná nad Labem formou darování

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s nabytím pozemku p. č. 1263/2 o výměře 240 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, 
k. ú. Brná nad Labem, formou darování od paní Venduly Strakové, bytem 
*************************************** ve výši jejího podílu 9/10 a Anny 
Zemanové, bytem **************************************** ve výši jejího podílu 
1/10, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem

B) schvaluje

1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A) do vybraného majetku statutárního města 
Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem za 
předpokladu schválení jeho 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: 20. 12. 2021

2284/96R/21
Prodej nepoužívaného mobiliáře - betonové lavičky a květníky

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. prodej nepoužívaného mobiliáře (betonové lavičky a květníky) panu Jiřímu Krejčímu, 
fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona, IČO 43217796, za tyto kupní ceny:

a) betonová lavička á 2.000,- Kč/ks
b) betonový květník á 3.000,- Kč/ks

2285/96R/21
Prodej pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí

1. s prodejem pozemku p. č. 585 o výměře 161 m2 v k. ú. Božtěšice panu Romanu 
Coňkovi, bytem *************************************** za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 180.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

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

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

T: 20. 12. 2021

2286/96R/21
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - Neštěmická 795/37

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. záměr pronájmu prostor v přízemí objektu Neštěmická 795/37 v Ústí nad Labem o 
celkové výměře cca 25 m2 pro JUDr. Oldřicha Oliče, fyzickou osobu podnikající dle 
živnostenského zákona, IČO 60222972, za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši min. 50,- Kč/m2/měsíc
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s užíváním od 1. 2. 2022
c) účel nájmu: prodej točené zmrzliny a s tím související činnosti
d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem

2. uzavření nájemní smlouvy dle bodu A)1. s JUDr. Oldřichem Oličem, IČO 60222972, po 
uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

2287/96R/21
Převod kulturních předmětů do správy MO ÚL - město

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. převod

a) Sochy sv. Antonína – sloup na Mírovém náměstí
b) Sousoší Rodina – Atrium magistrátu (dříve ul. Masarykova, pěší zóna)
c) Pomníku Padlým vojáků v Bosně/Hercegovině 1914-1918 – Lidické náměstí
d) Plastiky Hrající si děti – ul. Malátova - Sad míru
e) Pomníku osvobození 1939-1945 – ul. Bělehradská x Malátova
f) Plastiky Rodina – žula - ul. Plynárenská
g) Ježíše na kříži – křižovatka ul. Plynárenská x Masarykova
h) Boží muka – křížek – ul. Plynárenská x Masarykova, hasičská zbrojnice
i) Plastiky Volavka – ul. Spartakiádní, hřiště
j) Keramické prolézačky – ul. Spartakiádní, hřiště
k) Keramické kostky - 2 sloupky – ul. Dukelských hrdinů
l) Plastiky ženy – ul. Masarykova, před restaurací Union
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m) Pomníku Kapitána Jaroše – ul. Masarykova x Kpt. Jaroše - kámen
n) Pomníku Rudé armády – ul. Masarykova x Kosmova
o) Pomníku Julia Fučíka – ul. Masarykova, pošta Bukov, okružní křižovatka
p) Památníku Tramvajového neštěstí – ul. Masarykova, Bukov, okružní křižovatka
q) Pomníku Padlým hrdinům 1939-1945 – Habrovice
r) Pomníku II. světové války – kámen – Skorotice, naproti mateřské školce
s) Kapličky se soškou sv. Floriána - Strážky
t) Pomníku Rudé armády – Školní náměstí, Předlice, park před školou
u) Sochy Jana Nepomuckého + kříž – Školní náměstí, Předlice, kostel

z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí 
nad Labem – město za podmínky schválení převodu Radou městského obvodu Ústí nad 
Labem - město

2288/96R/21
Rozpočtové opatření ODM - přijaté pojistné náhrady

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 187,34 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 187,34 tis. Kč v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, oddělení 
evidence majetku o částku 187,34 tis. Kč na zajištění správy majetku města

2289/96R/21
Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 - 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Ústí nad Labem, ul. Hostovická - zřízení 
chodníku podél silnice č. III/25839" spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do 
31. 8. 2022

2290/96R/21
Úprava usnesení RM č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 upravuje

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 2147/91R/21 ze dne 4. 10. 2021 v bodech A) 3., 
A) 4., A) 5., A) 6., A) 7. takto:
a) text „za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč“ se nahrazuje textem „za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý dotčený pozemek“
b) ostatní text zůstává nezměněn

2291/96R/21
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Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – 
sídliště Dobětice - dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 7. 2021 na akci "Odstranění 
stávající zdi a nová uhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa - sídliště Dobětice" s 
dodavatelem Insky spol. s r.o., IČ: 00671533 upravujícího cenu díla v důsledku méněprací 
a víceprací z původní částky 8 762 495,64 Kč bez DPH na částku 9 245 231,32 Kč bez 
DPH a termín dokončení prací do 17. 1. 2022

2292/96R/21
Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 - pojištění majetku

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. navýšení pojistné částky u pol. č. S1 - Vlastní budovy a stavby v bodě 2.1. pojistné 
smlouvy č. 8991787718 o 2.532.980.635,-Kč na celkovou pojistnou částku 
16.078.331.624,-Kč k 1.11.2021 a s tím spojené navýšení ročního pojistného na živelní 
pojištění o 499.000,- Kč
2. navýšení ročního limitu plnění u položky „Vichřice nebo krupobití vyjma pol. č. S5 
(Městské lesy – dle přílohy č. 3)“ v bodě 2.4. pojistné smlouvy č. 8991787718 z částky 
100.000.000,-Kč na 120.000.000,-Kč a s tím spojené navýšení ročního pojistného o 
64.800,-Kč

2293/96R/21
Rozpočtové opatření OŠKS 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu k zapojení finančních prostředků 
vytvořených v roce 2021 z účtu VHČ do neinvestiční části výdajového rozpočtu roku 2021 
ve výši 250,00 tis. Kč takto:

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř.4 o částku 250,00 tis. Kč v položce Převody z 
vlastních fondů hospodářské činnosti ( reklama a propagace Spolku splněnou v termínu a 
rozsahu dle smlouvy o spolupráci )

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu, 
oddělení kultury a sportu o částku 250,00 tis. Kč v položce Oblast kultury

2294/96R/21
Smlouva o podnájmu - vánoční výzdoba

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
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1. uzavření smlouvy č. SML1025857 o podnájmu kabelového vedení ze sítě veřejného 
osvětlení k připojení vánoční výzdoby 2021 na zařízení veřejného osvětlení dle přílohy 
tohoto usnesení

B) zmocňuje

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího odboru školství, kultury a sportu
a) k uzavření smlouvy dle bodu A) tohoto usnesení

2295/96R/21
Navýšení kapacity školy a školní jídelny v MŠ U plavecké haly

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s navýšením kapacity Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 
1022/27, příspěvková organizace ze 120 na 138 dětí

2. s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, 
Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace ze 120 na 160 porcí pokrmů

2296/96R/21
Zrušení pracovní skupiny pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

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

1. se zrušením pracovní skupiny složené ze zástupců všech klubů v ZM, jejímž úkolem 
bylo navrhnout zadání pro vypracování úpravy Generelu ZOO (tj. Návrhu rozvoje 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na období 2017 – 2035) včetně předpokládaného 
finančního rámce, jejíž předsedou byla ustanovena Eva Nováková, radní města

B) ukládá
1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání zastupitelstva města

T: 20. 12. 2021

2297/96R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - zapojení přijatých pojistných náhrad

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic ve výši 267,55 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 2 o částku 267,55 tis. Kč, v položce Ostatní nedaňové 
příjmy (přijaté pojistné náhrady)
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické 
o částku 267,55 tis. Kč, v položce Oprava a údržba
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2298/96R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - převod finančních prostředků v investiční části 
rozpočtu

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 605 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk. č. 04, o částku 605 tis. Kč u investiční akce „Pečovatelská služba - 
pořízení 2 ks automobilů pro poskytování terénních sociálních služeb“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, sk. č. 04, o částku 605 tis. Kč na investiční akci „Pořízení 
automobilů pro poskytovatele sociálních služeb (projekt REACT-EU)“

2299/96R/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 813,45 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 813,45 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 601,99 tis. 
Kč v položce Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 203,46 tis. 
Kč v položce Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení řízení ITI, o částku 8,00 tis. Kč

2300/96R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI a FO – vratky nevyčerpaných dotací od 
příspěvkových organizací

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru - finanční vypořádání za rok 2020 u projektu „ÚK – Obědy do škol II „ 
ve výši 2 547,65 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 2 547,65 tis. Kč v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 2 547,65 tis. 
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Kč v položce Finanční vypořádání
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 15 tis. Kč - snížení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
Ústeckého kraje, z důvodu provedení finančního vypořádání projektu „ÚK – Obědy do škol 
II „takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15 tis. Kč, v položce Účelové prostředky 
od Ústeckého kraje - neinvestiční
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 15 tis. Kč u účelového finančního příspěvku 
poskytnutého, Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci v 
rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, na projekt „ÚK – Obědy do 
škol II „
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 3,48 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci z 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 3,48 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 3,48 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

2301/96R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým 
organizacím

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 274,08 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 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 274,08 tis. Kč v položce Účelové transfery 
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_20_080 – Šablony III., Internátní 
mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové organizaci ve výši 
274,08 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 347,57 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací o částku 347,57 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz pro p. o. 
ostatní
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 04,
– poskytnutí investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové 
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organizaci ve výši 347,57 tis. Kč na akci „ZOO - pořízení štěpkovače dřevní hmoty“
3. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši 665,36 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 05 o částku
665,36 tis. Kč, u „Rezervy na projekty p. o.“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací - poskytnutí účelového příspěvku na provoz Základní škole Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci, maximálně ve výši 665,36 tis. Kč, 
jako spoluúčast zřizovatele na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektu 
„Vybudování multimediální a ICT učebny,“ který je realizován v rámci dotačního programu 
MMR ČR: 11703 - Integrovaný regionální operační program

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

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

T: 30. 6. 2022

2. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 
příspěvkové organizace

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 3., tohoto usnesení

T: 31. 12. 2021

2302/96R/21
Aktualizace Strategického rámce MAP - souhlas zřizovatele s investičními záměry 
školských zařízení

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1."Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027)" a "Strategický 
rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021-2027)", které budou součástí 
Strategického rámce MAP pro SO ORP Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto 
materiálu

2303/96R/21
Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové organizace ze sociální 
oblasti pro rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci pro rok 2022 mezi zřizovatelem statutárním městem Ústí nad Labem a 
těmito příspěvkovými organizacemi ze sociální oblasti:
- Domov Velké Březno, p. o. IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč
- Domov pro seniory Chlumec, p. o. IČ 44555296 ve výši 1 500 tis. Kč
- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 2 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč
- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč
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- Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.
IČ 44555270 ve výši 4 000 tis. Kč
- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385 ve výši 1 800 tis. Kč
- Domov pro seniory Bukov, p. o. IČ 44555661 ve výši 4 000 tis. Kč

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

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

T: 20. 12. 2021

2304/96R/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 Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, 
IČ 44555202, ve výši 41 400,- Kč pro období od 3. 1. 2022 do 30. 6. 2022

B) děkuje

1. dárci za poskytnutý dar

2305/96R/21
Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace IV.“ - podání žádosti o 
dotaci z Operačního programu Technická pomoc

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

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
IV.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady v 
maximální výši 7 680,20 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 0 
Kč vč. DPH

C) ukládá
1. Mgr. Jiří Starý, vedoucí odd.řízení řízení ITI

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení

T: 31. 1. 2022

1. Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

a) elektronické podepsání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení v monitorovacím 
systému ISKP14+

T: 31. 1. 2022

2306/96R/21
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Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí s účinností od 1. 12. 2021

1. se změnou zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace, formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 1 důvodové 
zprávy, takto:
a) ruší se Čl. IX – Dozorčí rada, jednání, zasedání a kompetence
b) dosavadní Čl. X – Závěrečná ustanovení se označuje jako Čl. IX – Závěrečná ustanovení

B) ukládá
1. Evě Novákové, člence RM pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o.

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

T: 20. 12. 2021

2307/96R/21
Plat a odměny ředitelů ZŠ a ZUŠ Husova, ZŠ Školní náměstí a ZŠ Hlavní

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) stanovuje

1. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1. 12. 2021 (platový výměr č. 87/2021)

B) schvaluje

1. odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu „Podpora pedagogických pracovníků 
ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách“
a) Mgr. Bc. Martinu Košnarovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 
100/5, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/80/2021)
b) Mgr. Karlu Bendlmajerovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 
příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/81/2021)
c) Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 
Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. O/82/2021)

2308/96R/21
Jmenování PaedDr. Jana Eichlera na vedoucí pracovní místo ředitele KSmÚL od 1. 1. 
2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 jmenuje s účinností od 1. 1. 2022

1. PaedDr. Jana Eichlera
a) na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace, na dobu určitou do 31. 12. 2022

2309/96R/21
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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

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

2310/96R/21
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci s názvem „Varovný informační systém 
obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ část A

2311/96R/21
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 5 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora, paní Ing. Daše Šimčišinové, narozené ********* 1989, trvale bytem 
*****************, 400 01 Ústí nad Labem

2312/96R/21
Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. s navrženými kandidáty na funkci přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem dle 
přílohy usnesení č. 1

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

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

T: 20. 12. 2021

2313/96R/21
Rozpočtové opatření KP a FO

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a finančního odboru v celkové výši 2 500 tis. 
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Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 929,25 tis. Kč v položce Neúčelový 
transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 1 135,90 tis. Kč - 
Investiční rezerva
c) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 434,85 
tis. Kč
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 03, o částku 2 500 tis. Kč na 
investiční akci „Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.“

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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                          Smlouva o společném zadávání 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných        

      zakázek (dále také jen „ZZVZ“) a § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník     

      (dále také jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami: 

 

Smluvní strany 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

DIČ:     CZ00081531 

bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:     1125411/0100  

              Pověřená osoba k jednání:  Ing. Simona Karpíšková, vedoucí odboru životního prostředí 

Email: simona.karpiskova@mag-ul.cz  

  (dále jen „statutární město“ nebo „smluvní strana“)  
               

 a 

 

2. Severočeská servisní  a.s. 

              Se sídlem:   Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice 

              Zastoupena:             Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem       

                                                          představenstva společnosti  

IČ:    05175917    

DIČ:    CZ05175917 

bankovní spojení:                Komerční banka a.s. 

číslo účtu:              115-6676840277/0100 

Pověřená osoba k jednání: Ing. Tomáš Vávra 

Email:    tomas.vavra@scvk.cz  

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

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o společném zadávání ve   
smyslu ustanovení § 7 odst. 2 ZZVZ a § 2716 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“). 

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

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

 

I. Účel smlouvy 

1. Smluvní strany se touto Smlouvou sdružují ve smyslu ustanovení § 7 ZZVZ do sdružení 
zadavatelů (dále jen „sdružení zadavatelů“) za účelem společného zadání veřejné zakázky s 
názvem: „Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na 
katastrálním území statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 až 2023“ (dále jen 
„veřejná zakázka“) vybranému dodavateli s cílem uzavření rámcové smlouvy mezi vybraným 
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poskytovatelem a jednotlivými členy sdružení, a to za podmínek v této Smlouvě dále 
specifikovaných. 

2. K dosažení účelu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany zavazují vzájemně 
spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je příprava a provedení zadávacího řízení, jehož předmětem bude 
provádění jarní a podzimní celoplošné deratizace na katastrálním území statutárního města 
Ústí nad Labem v letech 2022 až 2023. Bližší specifikace požadovaných služeb bude 
uvedena v zadávací dokumentaci .  

2. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky v rámci sdružení zadavatelů činí 578.000,- 
Kč bez DPH. 

3. S ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky se jedná o zakázku malého 
rozsahu ve smyslu ustanovení § 27 ZZVZ, která bude zadána mimo režim ZZVZ. 

4. Každá ze smluvních stran se bude finančně podílet na veřejné zakázce v následujících 
výších: 

A. Statutární město ve výši 42,8 % z částky 578.000,- Kč bez DPH; 
B. SČS ve výši 57,2 % z částky 578.000,- Kč bez DPH. 

 

III. Jednání za sdružení zadavatelů 

1. K veškerému jednání jménem členů sdružení je oprávněno statutární město (dále jen 
„zástupce sdružení“). 

2. Zástupce sdružení je oprávněn za sdružení jednat a činit veškerá právní jednání nezbytná 
podle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek k zahájení zadávacího řízení a 
dále v průběhu celého zadávacího řízení, směřujícího k zadání veřejné zakázky uvedené 
v čl. I této Smlouvy, stejně tak je zástupce sdružení oprávněn za sdružení jednat a činit 
veškerá právní jednání vůči orgánu dohledu v případném řízení o přezkoumání úkonů 
zadavatele vztahujících se k veřejným zakázkám. 

3. Zástupce sdružení není oprávněn pověřit třetí osoby zastupováním nebo administrací 
veřejných zakázek v průběhu zadávacího řízení. 

4. SČS tímto ke všem úkonům prováděným na základě této Smlouvy v rozsahu dle této 
Smlouvy udělují zástupci sdružení plnou moc na dobu trvání této Smlouvy, což stvrzují 
podpisem této Smlouvy. Zástupce sdružení zmocnění přijímá, což potvrzuje podpisem této 
Smlouvy.  

5. Zástupce sdružení nese veškerou odpovědnost za činění, popř. nečinění jednotlivých úkonů 
zadavatele v rámci zadávacího řízení směřujícího k zadání veřejných zakázek a za postup 
zadavatele v souladu s příslušnými platnými právními předpisy pro zadávání veřejných 
zakázek a dalšími právními předpisy. Zástupce sdružení nese rovněž odpovědnost za 
důsledky spojené s úkony zadavatele v zadávacím řízení, zejména za porušení platné právní 
úpravy pro zadávání veřejných zakázek. 

6. Za zástupce sdružení navenek vůči třetím osobám vystupuje, jedná a podepisuje oprávněný 
zástupce tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj podpis, s výjimkou úkonů 
uvedených v odst. 7. této Smlouvy, u nichž je dohodnuto jejich potvrzení ze strany ostatních 
členů sdružení spolupodpisem jejich oprávněného zástupce. 

7. SČS se zavazuje na důkaz svého výslovného souhlasu s úkonem zástupce sdružení 
spolupodepsat tyto úkony zástupce sdružení: 

 

 rámcovou smlouvu uzavřenou na základě výsledků zadávacího řízení. 

 

IV. Povinnosti členů sdružení 

1. Zástupce sdružení se zavazuje provést při zadání veřejné zakázky dle čl. II této Smlouvy 
veškeré úkony zadavatele dle platné právní úpravy pro zadávání veřejných zakázek a činit 
veškeré kroky v průběhu zadávacího řízení, včetně učinění úkonů zadavatele v přezkumném 
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řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zejména zpracování případného 
vyjádření k návrhu na přezkum úkonů zadavatele v zadávacím řízení a případné vyjádření k 
podanému rozkladu stěžovatele. 

2. SČS se zavazuje poskytovat zástupci sdružení veškerou další součinnost potřebnou pro 
plnění povinností zástupce sdružení a to bez prodlení, nejpozději do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zástupce sdružení, tak aby mohl zástupce sdružení řádně a včas splnit 
všechny povinnosti stanovené příslušnými předpisy pro zadávání veřejné zakázky. V 
případě, že se SČS ve stanovené lhůtě k obsahu výzvy zástupce sdružení nevyjádří, má se 
za to, že s ním souhlasí. 

3. Členové sdružení této smlouvy jsou povinni zdržet se činnosti, která by mohla znemožnit 
nebo ztížit dosažení účelu sdružení. 

 

V. Zadávací dokumentace 

 

 

1. Zadávací dokumentace bude zpracována statutárním městem. 
2. Zpracovaná zadávací dokumentace bude společně projednána se zástupcem SČS formou 

zaslání připomínek a návrhů zástupcem SČS. 
3. Připomínky a návrhy budou zaslány v termínu nejpozději do 10 dnů od předložení návrhu 

zadávací dokumentace k připomínkám. Neuplatní-li v tomto termínu SČS připomínky či 
návrhy k zadávací dokumentaci, má se za to, že tato smluvní strana žádné připomínky či 
návrhy k předloženému návrhu zadávací dokumentace nemá.  

4. Případné připomínky či návrhy zástupce SČS k zadávací dokumentaci je zástupce sdružení 
povinen vypořádat nejpozději do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a 
návrhů podle odst. 3 tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či 
návrhu příslušného člena sdružení informovat.  

5. Bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 5 pracovních dnů po faktickém vypořádání všech 
obdržených připomínek a návrhů od zástupce SČS k zadávací dokumentaci podle čl. V.3 
této Smlouvy předloží zástupce sdružení zástupci SČS konečný návrh zadávací 
dokumentace ke schválení. 

 

VI. Komise 

1. Každý z členů sdružení může navrhnout na základě elektronické žádosti zástupce sdružení 
ve lhůtě jím určené dva své zástupce pro účely jmenování členem a náhradníkem člena 
komise pověřené prováděním úkonů zadávacího řízení, pokud nebude mezi členy sdružení 
dohodnuto něco jiného. Komise musí mít minimálně tři členy a bude plnit rovněž funkci 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek a bude rovněž pověřena posouzením 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. 

2. Jednání komise bude probíhat v termínu určeném zástupcem sdružení, v sídle zástupce 
sdružení, pokud nebude mezi členy sdružení dohodnuto něco jiného. 

 

VII. Hodnotící kritérium 

1. Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost 
nabídky: 
I. cena bez DPH za jednu ošetřenou kanalizační vpusť…………….. 90 % váha kritéria; 
II. cena bez DPH za jedno ošetřené místo výskytu nor potkanů……..10 % váha kritéria. 

 

 

                                                    VIII. Náklady zadávacího řízení 

1. Veškeré náklady související s výkonem činnosti zadavatele, vynaložené na zadávacím řízení 
a směřující k zadání veřejné zakázky nese statutární město, nebude-li dohodnuto jinak. 
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IX. Zánik sdružení veřejných zadavatelů 

1. Sdružení zadavatelů se zakládá na dobu určitou, tedy do doby dosažení účelu jeho založení 
uvedeného v čl. I. této Smlouvy. 

2. Sdružení zadavatelů zaniká zadáním veřejné zakázky dle čl. II. této Smlouvy. 
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že závazky smluvních stran sjednané touto Smlouvou 

zůstávají v platnosti i po zániku sdružení zadavatelů. 

 

X. Způsob komunikace a místo jednání 

1. Při komunikaci mezi členy sdružení se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve 
formě e-mailu, a to prostřednictvím kontaktních osob a e-mailových adres jednotlivých členů 
sdružení uvedených v záhlaví této Smlouvy. 

2. V případě potřeby osobního jednání s členy sdružení v rámci procesu zadávání veřejné 
zakázky bude jednáno v sídle zástupce sdružení, pokud nebude mezi členy sdružení 
dohodnuto něco jiného. 

 

XI. Společná a závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
3. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, ke své 

platnosti vyžadují podpis všech členů sdružení. 
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu smluvních stran. 

5. Tato Smlouva byla schválenou usnesením Rady města  č.    /21 ze dne  22.11.2021   

 

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

 

 

 

V Ústí nad Labem dne     

 

 

 

za statutární město Ústí nad Labem:                za Severočeskou servisní a.s.: 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                        Ing. Ivan Eis 

primátor statutárního města                                        generální ředitel 

Ústí nad Labem                                                           a člen představenstva společnosti 
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SMLOUVA O PODNÁJMU 

uzavřená dle občanského zákoníku těmito smluvními stranami: 

 

I. Smluvní strany 

 

Nájemce: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 25013891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zastoupená: 

 

bankovní spojení: 

číslo účtu:  

Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA  

výkonnou ředitelkou společnosti 

ČS0B a.s. 

117397443/0300 

dále jen „Nájemce“ na straně jedné 

a 

Podnájemce:  

obchodní firma/jméno: Statutární město Ústí nad Labem 

Odbor školství, kultury a sportu 

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

IČO: 00081531 

DIČ: CZ00081531 

registrace: Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: 

Magistrát města Ústí nad Labem 

zastoupená: 

jednající: 

PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem  

Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu: 5017001555/5500 

dále jen „Podnájemce“ na straně druhé 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Nájemce provozuje zařízení veřejného osvětlení (dále jen VO) v Ústí nad Labem dle SMLOUVY O 

SPRÁVĚ, PROVOZU, ÚDRŽBĚ A OBNOVĚ ZAŘÍZENÍ VO NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD 

LABEM platné ze dne 19. 11. 2020. Na základě této Smlouvy vlastník, tedy Statutární město Ústí nad 

Labem, přenechal zařízení VO v Ústí nad Labem Nájemci do nájmu. 

2. Nájemce za podmínek v této Smlouvě stanovených dává do podnájmu dále uvedené věci movité 

a Podnájemce se za podmínek v této Smlouvě stanovených zavazuje zaplatit nájemné. 

3. Předmětem Smlouvy je podnájem kabelového vedení ze sítě VO k připojení vánoční výzdoby na 

zařízení VO. 

SoP_vánoční výzdoba_MmUL-OŠKS_k podpisu.pdf k usnesení č. 2294/96R/21
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4. Seznam vánočních dekorů a počet s jednotlivými údaji o jejich příkonu připojovaného 

elektrického zařízení je uveden v Příloze této Smlouvy. 

5. Smlouva je uzavřena na období vánočních oslav v roce 2021. 

 

III. Doba podnájmu 

 

1. Smlouva o podnájmu se uzavírá na dobu určitou pro vánoční období roku 2021, přesněji na 

období od uvedení do provozu připojené vánoční výzdoby po dobu ukončení z provozu připojené 

vánoční výzdoby. Datum zahájení a datum ukončení bude předem odsouhlasen oběma smluvními 

stranami.  

2. Smlouvu nelze vypovědět a lze ji ukončit pouze vzájemnou dohodou.  

 

Termín uvedení do provozu připojené vánoční výzdoby: 26. 11. 2021 

 

Termín ukončení z provozu připojené vánoční ozdoby: 6. 1. 2021 

 

IV. Nájemné 

 

1. Nájemné se sjednává na celkovou částku ve výši 16 270,41 Kč bez DPH 

2. Nájemné bude hrazeno bezhotovostním převodem na účet Nájemce na základě jím vystavené 

faktury za dobu podnájmu. Splatnost faktury je sjednána 14 dní ode dne jejího vystavení. Faktura 

musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti účetního a daňového dokladu. 

4. Při prodlení se zaplacením nájemného je Podnájemce povinen zaplatit za každý započatý den 

prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. 

5. Cena účtovaná Nájemcem dle tohoto odstavce nezahrnuje daň z přidané hodnoty, jejíž sazba na 

služby poskytované Nájemcem dle této Smlouvy ke dni uzavření Smlouvy činí 21 %. Při změně 

příslušného právního předpisu upravujícího sazbu daně z přidané hodnoty dojde k úpravě DPH bez 

povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě. 

 

V. Účel podnájmu 

 

1. Uvedené zařízení Nájemce Podnájemci pronajímá za účelem přivedení elektrické energie 

k vánoční výzdobě. 

2. Práce spojené s novým připojením, změnou stávajících připojení nebo odpojením Podnájemcova 

zařízení ke kabelovému vedení VO nebude provádět Nájemce a nejsou součástí této smlouvy. 

Podnájemce si může zvlášť objednávkou zajistit práce u Nájemce za úhradu, která není součástí 

nájemného. 

 

VI. Ostatní ustanovení 

 

1. Podnájemce není oprávněn použít pronajaté zařízení pro jiný účel než uvedený v čl. V, ani použít 

jiné zařízení, než určené dle čl. II. odst. 3. V případě porušení tohoto závazku se Podnájemce 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý jeden den, ve kterém došlo k 

neoprávněnému použití zařízení. 
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2. Podnájemce se zavazuje uhradit Nájemci škody, které způsobí na zařízení VO on sám nebo třetí 

strana, která bude pro Podnájemce vykonávat jakékoliv práce, služby či bude v obdobném 

právním vztahu s Podnájemcem, který se bude týkat předmětu podnájmu nebo, které vzniknou 

provozem připojeného zařízení nebo v souvislosti s ním. 

3. Nájemce neodpovídá za přerušení dodávek elektrické energie, které nevzniklo výlučně jeho 

zaviněním. 

4. Nájemce je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

 používá pronajaté zařízení k jiným účelům, než je uvedeno v čl. V, 

 Podnájemce využívá přes výstrahu pronajaté zařízení VO v rozporu s touto Smlouvou nebo 

takovým způsobem, že Nájemci vzniká škoda, nebo že mu škoda hrozí 

5. Na závažné porušení Smlouvy upozorní Nájemce Podnájemce písemnou formou 

prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, za které se považuje e-mailová komunikace 

nebo datová schránka, nebo listinná forma. Nezjedná-li Podnájemce do 14 dnů ode dne odeslání 

nápravu, může Nájemce od Smlouvy okamžitě odstoupit. 

6. Nájemce čestně prohlašuje, že pronajímatel Statutární město Ústí nad Labem dal Nájemci plný 

souhlas k uzavření této Smlouvy o podnájmu. 

8. Podnájemce je povinen Nájemci hlásit poruchy na dodávkách elektrické energie do jeho zařízení 

na telefonickém kontaktu správce zařízení VO:  

 

Pohotovostní mobil: 737 319 770  

 

Bezplatná telefonní linka: 800 100 613. 

 

9. Nájemce není povinen ani oprávněn, jakkoliv zasahovat do Podnájemcova zařízení bez oznámení 

a udání důvodu Podnájemci. 

10. Pokud vznikne na Podnájemcově elektrickém zařízení porucha, která jakkoliv bude ovlivňovat 

provoz zařízení VO, Nájemce je povinen toto Podnájemcovo zařízení bezodkladně odpojit od sítě 

VO. 

11. Nájemce je povinen hlásit závady připojeného k Podnájemcovu elektrickému zařízení na 

uvedené kontakty:  

 

E-mail: polackova@decoled.cz 

 

Tel./Mob.: 731 791 948 

 

12. Pokud dojde při montáži, provozu i demontáži Podnájemcova zařízení nebo v souvislosti s tím 

k výpadku elektrické energie, je povinen Podnájemce kromě náhrady škody na zařízení Nájemce 

uhradit i další náklady vzniklé v souvislosti s opravou, a to zejména výjezdy servisních techniků při 

výpadku el. proudu zaviněné poruchou/zkratem namontovaného Podnájemcova zařízení, přičemž 

pokud nebude prokázáno jinak, má se za to, že cena za takový výjezd a práci činí 617,67 Kč za 

jednu hodinu práce technika a 20,44 Kč na náhradě cestovních nákladů za každý započatý kilometr 

při výjezdu zaměstnance servisu VO. Způsobená újma na samotném zařízení Nájemce či jiná újma 

Nájemce vzniklá v této příčinné souvislosti se hradí ve skutečně prokázané výši. 

13. Kontaktní osobou na straně Podnájemce ve věcech technických při plnění této smlouvy je:  

 

Jméno a příjmení:  

 

Tel./Mob.:  
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E-mail:  

 

 

VII. Platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Smlouva s ohledem na výši plnění nepodléhá zveřejnění v Registru smluv. 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními 

Občanského zákoníku, případně dalšími obecně platnými právními předpisy. 

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží po jednom výtisku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva, s jejímž obsahem bezvýhradně souhlasí, je výrazem 

jejich pravé a svobodné vůle a byla uzavřena dobrovolně a bez nátlaku, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

4. Podnájemce prohlašuje, že na jeho straně byly splněny veškeré právními předpisy 

předpokládané podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

 

 

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

 

 

 

 

 

_________________________________ _____________________________________ 

Statutární město Ústí nad Labem               Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

Ing. Martin Kohl  Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA 

vedoucí odboru školství, kultury a  výkonná ředitelka společnosti 

sportu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Seznam vánočních dekorů a počet s jednotlivými údaji o jejich příkonu 



Seznam vánočních dekorů a počet s jednotlivými údaji o jejich příkonu

Vánoce 2021 - Ústí nad Labem - MmÚL Lokace Počet kusů M.j. Příkon M.j.

1 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých diod s Flash efektem, 7 W Listnaté stromy - alej (5 ks na strom = 120 m) 130 ks 1 196,00 W

2 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých diod s Flash efektem, 7 W Listnaté stromy 2. strana Lidického nám. (5 ks na strom = 120 m) 40 ks 368,00 W

3 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých diod s Flash efektem, 7 W Keře 2. strana Lidického nám. (3 ks na keř = 60 m) 30 ks 276,00 W

4 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých diod s Flash efektem, 7 W Jehličnan 12 m - Lidické nám. (25 ks na strom) 25 ks 230,00 W

5 LED světelná hvězda, prům. 70 cm, ledově bílá Jehličnan 12 m - Lidické nám. 12 ks 276,00 W

6 LED světelná hěvzda, prům. 40 cm, ledově bílá Jehličnan 12 m - Lidické nám. 16 ks 112,00 W

7 LED padající sníh - 1 m Jehličnan 12 m - Lidické nám. 20 ks 180,00 W

8 LED světelná hvězda na špici - 90 cm, ledově bílá, 23W Jehličnan 12 m - Lidické nám. 1 ks 18,40 W

9 Plůtek kolem stromu Jehličnan 12 m - Lidické nám. 4 ks 248,00 W

10 LED světelné krápníky - 3 x 0,9 m, 174 ledově bílých diod, 11 W Magistrát A 12 ks 165,60 W

11 LED světelný řetěz - 5 m, 60 ledově bílých diod, 4,5 W Sloupy na magistrátu 10 ks 92,00 W

12 LED světelný dekor, 80 x 240 cm Fasáda magistrátu 10 ks 680,00 W

13 LED světelná hěvzda, prům. 70 cm, ledově bílá Fasáda magistrátu 8 ks 184,00 W

14 LED světelná hěvzda, prům. 40 cm, ledově bílá Fasáda magistrátu 4 ks 28,00 W

15 LED světelné krápníky - 3 x 1 m, 174 ledově bílých diod, 14W  Severočeské divadlo - římsy 14 ks 193,20 W

16 LED světelné krápníky - 3 x 1 m, 174 ledově bílých diod, 14W  Severočeské divadlo - zábradlí 5 ks 69,00 W

17 LED světelné krápníky 3x1 m 230 LED 14W - zábradlí  Muzeum -  zábradlí 3 ks 41,40 W

18 LED světelný dekor na VO VO stožáry 5 ks 340,00 W

19 LED světelný řetěz - 10 m, 60 diod, ledově bílá Lidické náměstí - fontána 10 ks 92,00 W

20 Světelný chlév, 345 x 225 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 51,90 W

21 Světelná Marie, 100 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 11,50 W

22 Světelný Josef, 100 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 13,10 W

23 Světelný Ježíšek, 55 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 8,10 W

24 Světelný král, 180 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 13,80 W

25 Světelný král, 100 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 9,70 W

26 Světelný král, 180 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 11,40 W

27 Světelný osel, 170 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 23,00 W

28 Světelná koza, 120 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 11,20 W

29 Světelná ovečka, 125 cm Lidické náměstí - fontána 1 ks 12,60 W

30 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých diod s Flash efektem, 7 W Jehličnan 12 m - Lidické nám. (25 ks na strom) 25 ks 230,00 W

31 LED padající sníh - 1 m Jehličnan 12 m - Lidické nám. 18 ks 162,00 W

32 LED světelná hvězda na špici - 90 cm, ledově bílá, 23W Jehličnan 12 m - Lidické nám. 1 ks 23,00 W

33 Plůtek kolem stromu Jehličnan 12 m - Lidické nám. 4 ks 152,00 W

34 LED světelná hěvzda, prům. 200 cm Jehličnan 12 m - Lidické nám. 1 ks 147,00 W

35 LED světelný řetěz - 20 m, 120 ledově bílých bílých diod s Flash efektem, 7 W podchod u budovy Grandu 15 ks 138,00 W

36 LED světelné krápníky - 3 x 0,5 m, 114 ledově bílých diod, 7 W fasáda u budovy Grandu 13 ks 119,60 W



 

 

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 č. 1_Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci Hraničář.pdf k usnesení č. 2309/96R/21



 

 

 

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 250 000 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/20. 

 

 

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

Příloha usnesení č. 2_Příloha k dodatku č. 3 - soupis kulturních akcí v rámci projektu Forget Heritage.pdf k usnesení č.2309/96R/21



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



 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, OPŽP 

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093 

 

Dodatek č. 2 

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

 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

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

     Zastoupeno:   PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem 

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněná jednat  

ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města   

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referent krizového a havarijního 
plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí 
nad Labem; kontakt: tel. 475 271 506, e-mail: 
lucie.cermakova@mag-ul.cz  

    Kontaktní osoba ve 

věcech dotačních:  Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického 
rozvoje, odbor městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, tel.: 475 271 121, e-mail: 
jana.pavlasova@mag-ul.cz 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank 

číslo účtu:     5017001555/5500 

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

 

2. Colsys s.r.o.  

zastoupená/ý:    Ing. Pavel Hlavinka, jednatel   

se sídlem:   Buštěhradská 109, Kladno – Dubí 272 03 

IČO:     147 99 634  

DIČ:    CZ147 99 634  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
Československá obchodní banka, a. s.,  

  Česká spořitelna a.s.    

číslo účtu:    UCB: 0200240009/2700,  

   ČSOB: 117573603/0300,  

   ČS: 7401712/0800 

Pověřená osoba k jednání:  Ing. Josef Kutil    

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

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v 
souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“) 

 

VISO dodatek č. 2.docx k usnesení č. 2310/96R/21



 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, OPŽP 

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem 

být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku: 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 10. 6. 2020 Smlouva o dodávce varovného 
informačního systému obyvatelstva (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem je 
plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva 
SO ORP Ústí nad Labem“ část A..  

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních 
změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce.  

3. Předmětem je sjednání změn závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ“). 

4. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v 
původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro 
dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z 
ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné 
zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací se 
započtením méněprací nepřekročí v součtu cenu původní hodnoty závazku vyplývající 
ze Smlouvy o dílo. Soupis více a méněprácí je konkrétně vymezen ve změnovém listu 
a oceněn ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí tohoto dodatku. 

5. Předmětem vícepráce je dodání, instalace a oživení 2ks dutinových rezonátorů, které 
jsou umístěny u převaděčů a zajistí kvalitnější radiový signál u bezdrátových hlásičů. 
Méněpráce spočívá v nedodání 1ks radiového převaděče, který není v dané lokalitě 
zapotřebí pro plnou funkčnost systému a nebude provedena integrace 3ks 
elektronických sirén po konzultaci s hasičským záchranným sborem, kdy informování 
obyvatel bude zajištovat město pomocí obousměrných bezdrátových hlásičů, ale 
nebude realizovat varování přes stávající elektronické sirény, které primárně náleží 
hasičskému záchrannému sboru. 

6. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené 
Smlouvy o dílo: 

 
 

II. předmět dodatku 

 
1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že článek III. odst. 3 Rozsah dodávky a 

prací odrážky nově zní: 
 

 Výstavba řídícího pracoviště s možností ovládání varovného systému a 
zajištění dat LVS, s řídícím PC, vzdálenými klienty a zálohováním 
elektrocentrálou, 

 681 ks venkovních plně digitálních obousměrných hlásičů s digitálním 
přenosem audia, 

 1731 ks reproduktorů, 

 4ks plně digitálních radiových převaděčů, 

 4ks mobilních sirén, 

 1ks srážkoměru, 

 8ks LED výstražníků připojených do systému VIS. 



 

 

Veřejná zakázka bude financována z prostředků EU, OPŽP 

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010093 

 

2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že článek V. odst. 1 nově zní: 

Cena díla je stanovena ve výši 25 477 074 Kč (slovy dvacet pět milionů čtyřista 
sedmdesát sedm tisíc sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH  

DPH 5 350 186 Kč (slovy pět milionů tři sta padesáttisíc sto osmdesát šest korun 
českých) 

Cena díla s DPH 30 827 260 Kč (slovy třicet milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě 
šedesát korun českých) 

 
 

III. Závěrečná ustanovení 

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

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

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

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

 

 

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

 

 

V Ústí nad Labem dne    V Kladně dne  

 

Objednatel:     Zhotovitel: 

 

 

 

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

     PhDr. Ing. Petr Nedvědický    Ing. Pavel Hlavinka 

                 Primátor                                                              jednatel společnosti 
Statutárního města Ústí nad Labem 

 

 



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 1 131 000 Kč                             158 510 Kč 27 510 Kč             

GSM prostup 29 050 Kč 1 29 050 Kč                                 35 151 Kč 6 101 Kč               

FM příjem 5 450 Kč 1 5 450 Kč                                     6 595 Kč 1 145 Kč               

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 2 54 600 Kč                                 66 066 Kč 11 466 Kč             

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 3 9 150 Kč                                   11 072 Kč 1 922 Kč               

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 1 16 820 Kč                                 20 352 Kč 3 532 Kč               

Školení obsluhy 5 320 Kč 1 5 320 Kč                                     6 437 Kč 1 117 Kč               

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 1 23 690 Kč                                 28 665 Kč 4 975 Kč               

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 1 9 580 Kč                                   11 592 Kč 2 012 Kč               

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 1 3 150 Kč                                     3 812 Kč 662 Kč                  

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 1 101 300 Kč                             122 573 Kč 21 273 Kč             

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 1 121 000 Kč                             146 410 Kč 25 410 Kč             

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 3 43 500 Kč                                 52 635 Kč 9 135 Kč               

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 1 21 500 Kč                                 26 015 Kč 4 515 Kč               

Webový Server 59 600 Kč 1 59 600 Kč                                 72 116 Kč 12 516 Kč             

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 634 710 Kč              767 999 Kč              133 289 Kč           

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 1 34 500 Kč                                 41 745 Kč 7 245 Kč               

Celkem Elektrocentrála 34 500 Kč                41 745 Kč                7 245 Kč               

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 681 17 426 790 Kč                   21 086 416 Kč 3 659 626 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 1731 1 419 420 Kč                       1 717 498 Kč 298 078 Kč           

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 681 585 660 Kč                             708 649 Kč 122 989 Kč           

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 681 687 810 Kč                             832 250 Kč 144 440 Kč           

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 681 919 350 Kč                          1 112 414 Kč 193 064 Kč           

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 681 585 660 Kč                             708 649 Kč 122 989 Kč           

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 681 211 110 Kč                             255 443 Kč 44 333 Kč             

Celkem Koncové prvky ozvučení 21 835 800 Kč         26 421 318 Kč         4 585 518 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč 111 550 Kč 4 446 200 Kč                             539 902 Kč 93 702 Kč             

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 4 66 400 Kč                                 80 344 Kč 13 944 Kč             

Montáž převaděče 13 100 Kč 4 52 400 Kč                                 63 404 Kč 11 004 Kč             

Oživení převaděče 3 330 Kč 4 13 320 Kč                                 16 117 Kč 2 797 Kč               

Revize převaděče 2 520 Kč 4 10 080 Kč                                 12 197 Kč 2 117 Kč               

Celkem Rádiový převaděč 588 400 Kč              711 964 Kč              123 564 Kč           

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

4 438 240 Kč                             530 270 Kč 92 030 Kč             

Celkem Mobilní elektronické sirény 438 240 Kč              530 270 Kč              92 030 Kč             

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 1 11 700 Kč                                 14 157 Kč 2 457 Kč               

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 1 2 450 Kč                                     2 965 Kč 515 Kč                  

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 1 19 690 Kč                                 23 825 Kč 4 135 Kč               

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 1 10 600 Kč                                 12 826 Kč 2 226 Kč               

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 1 7 810 Kč                                     9 450 Kč 1 640 Kč               

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 1 1 200 Kč                                     1 452 Kč 252 Kč                  

Revize srážkoměr 600 Kč 1 600 Kč                                           726 Kč 126 Kč                  

Celkem Srážkoměry 54 050 Kč                65 401 Kč                11 351 Kč             

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení a 

implementace

38 400 Kč
1 38 400 Kč                                 46 464 Kč 8 064 Kč               

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust

48 010 Kč
3 144 030 Kč                             174 276 Kč 30 246 Kč             

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických sirén 

včetně anténního systému, montáže a oživení

39 980 Kč
0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                   

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ

48 000 Kč
10 480 000 Kč                             580 800 Kč 100 800 Kč           

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 662 430 Kč              801 540 Kč              139 110 Kč           

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)

60 160 Kč
8 481 280 Kč                             582 349 Kč 101 069 Kč           

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 8 453 600 Kč                             548 856 Kč 95 256 Kč             

Instalační materiál 15 590 Kč 8 124 720 Kč                             150 911 Kč 26 191 Kč             

Montáž 14 112 Kč 8 112 896 Kč                             136 604 Kč 23 708 Kč             

Oživení 6 174 Kč 8 49 392 Kč                                 59 764 Kč 10 372 Kč             

Revize 882 Kč 8 7 056 Kč                                     8 538 Kč 1 482 Kč               

Celkem LED výstražníky 1 228 944 Kč           1 487 022 Kč           258 078 Kč           

Cena celkem 25 477 074 Kč   30 827 260 Kč   5 350 186 Kč   

Položkový rozpočet VIS

PRILOHA_C2.xlsx k usnesení č. 2310/96R/21



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 1 131 000 Kč                             158 510 Kč 27 510 Kč              

GSM prostup 29 050 Kč 1 29 050 Kč                                 35 151 Kč 6 101 Kč                

FM příjem 5 450 Kč 1 5 450 Kč                                     6 595 Kč 1 145 Kč                

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 2 54 600 Kč                                 66 066 Kč 11 466 Kč              

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 3 9 150 Kč                                   11 072 Kč 1 922 Kč                

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 1 16 820 Kč                                 20 352 Kč 3 532 Kč                

Školení obsluhy 5 320 Kč 1 5 320 Kč                                     6 437 Kč 1 117 Kč                

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 1 23 690 Kč                                 28 665 Kč 4 975 Kč                

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 1 9 580 Kč                                   11 592 Kč 2 012 Kč                

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 1 3 150 Kč                                     3 812 Kč 662 Kč                   

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 1 101 300 Kč                             122 573 Kč 21 273 Kč              

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 1 121 000 Kč                             146 410 Kč 25 410 Kč              

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 3 43 500 Kč                                 52 635 Kč 9 135 Kč                

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Webový Server 59 600 Kč 1 59 600 Kč                                 72 116 Kč 12 516 Kč              

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 613 210 Kč              741 984 Kč              128 774 Kč           

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Elektrocentrála -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 205 5 245 950 Kč                       6 347 600 Kč 1 101 650 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 516 423 120 Kč                             511 975 Kč 88 855 Kč              

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 205 176 300 Kč                             213 323 Kč 37 023 Kč              

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 205 207 050 Kč                             250 531 Kč 43 481 Kč              

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 205 276 750 Kč                             334 868 Kč 58 118 Kč              

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 205 176 300 Kč                             213 323 Kč 37 023 Kč              

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 205 63 550 Kč                                 76 896 Kč 13 346 Kč              

Celkem Koncové prvky ozvučení 6 569 020 Kč           7 948 514 Kč           1 379 494 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč 111 550 Kč 3 334 650 Kč                             404 927 Kč 70 277 Kč              

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 3 49 800 Kč                                 60 258 Kč 10 458 Kč              

Montáž převaděče 13 100 Kč 3 39 300 Kč                                 47 553 Kč 8 253 Kč                

Oživení převaděče 3 330 Kč 3 9 990 Kč                                   12 088 Kč 2 098 Kč                

Revize převaděče 2 520 Kč 3 7 560 Kč                                     9 148 Kč 1 588 Kč                

Celkem Rádiový převaděč 441 300 Kč              533 973 Kč              92 673 Kč             

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Mobilní elektronické sirény -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize srážkoměr 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Srážkoměry -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení 

a implementace
38 400 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust
48 010 Kč

1 48 010 Kč                                 58 092 Kč 10 082 Kč              

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických 

sirén včetně anténního systému, montáže a oživení
39 980 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ
48 000 Kč

8 384 000 Kč                             464 640 Kč 80 640 Kč              

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 432 010 Kč              522 732 Kč              90 722 Kč             

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)
60 160 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál 15 590 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž 14 112 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení 6 174 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize 882 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem LED výstražníky -  Kč                      -  Kč                      -  Kč                   

Cena celkem 8 055 540 Kč     9 747 203 Kč     1 691 663 Kč  

Položkový rozpočet VIS



p.č. Název části systému VIS
Jednotková cena 

bez DPH
Ks/Kpl

 Cena celkem bez 

DPH 
 Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem

Řídící pracoviště s napojením na JSVI 131 000 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

GSM prostup 29 050 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

FM příjem 5 450 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Multimediální PC s min. LCD 22", klávesnice, myš, reproduktory 27 300 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 3 050 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Instalační materiál řídícího pracoviště 16 820 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Školení obsluhy 5 320 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Montáž řídícího pracoviště 23 690 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Oživení řídícího pracoviště 9 580 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Revize řídícího pracoviště 3 150 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Dokumetace skutečného provedení a radiový projekt 101 300 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Řídící software

Řídící aplikace VIS včetně relací 121 000 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Aplikace Vzdálené pracoviště 14 500 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Webová aplikace a provázání s dPP 21 500 Kč 1 21 500 Kč                                 26 015 Kč 4 515 Kč                

Webový Server 59 600 Kč 0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Celkem Řídící pracoviště s obousměrným digitálním přenosem 21 500 Kč                26 015 Kč                4 515 Kč               

Elektrocentrála

Elektrocentrála (záložní zdroj) 34 500 Kč 1 34 500 Kč                                 41 745 Kč 7 245 Kč                

Celkem Elektrocentrála 34 500 Kč                41 745 Kč                7 245 Kč               

Koncové prvky ozvučení

Bezdrátový hlásič 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 70 MHz 25 590 Kč 476 12 180 840 Kč                   14 738 816 Kč 2 557 976 Kč        

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 820 Kč 1215 996 300 Kč                          1 205 523 Kč 209 223 Kč           

Anténa bezdrátového hlásiče 860 Kč 476 409 360 Kč                             495 326 Kč 85 966 Kč              

Instalační materiál bezdrátového hlásiče 1 010 Kč 476 480 760 Kč                             581 720 Kč 100 960 Kč           

Montáž bezdrátového hlásiče 1 350 Kč 476 642 600 Kč                             777 546 Kč 134 946 Kč           

Oživení bezdrátového hlásiče 860 Kč 476 409 360 Kč                             495 326 Kč 85 966 Kč              

Revize bezdrátového hlásiče 310 Kč 476 147 560 Kč                             178 548 Kč 30 988 Kč              

Celkem Koncové prvky ozvučení 15 266 780 Kč         18 472 804 Kč         3 206 024 Kč        

Rádiový převaděč

Rádiový převaděč 111 550 Kč 1 111 550 Kč                             134 976 Kč 23 426 Kč              

Instalační materiál převaděče 16 600 Kč 1 16 600 Kč                                 20 086 Kč 3 486 Kč                

Montáž převaděče 13 100 Kč 1 13 100 Kč                                 15 851 Kč 2 751 Kč                

Oživení převaděče 3 330 Kč 1 3 330 Kč                                     4 029 Kč 699 Kč                   

Revize převaděče 2 520 Kč 1 2 520 Kč                                     3 049 Kč 529 Kč                   

Celkem Rádiový převaděč 147 100 Kč              177 991 Kč              30 891 Kč             

Mobilní elektronické sirény

Přenosná řídící a ovládací jednotka sirény, 1 nebo 2 akustické ozvučnice s 

kruhovou charakteristikou a výkonem 150W, umístěné na magnetickém 

držáku

109 560 Kč

4 438 240 Kč                             530 270 Kč 92 030 Kč              

Celkem Mobilní elektronické sirény 438 240 Kč              530 270 Kč              92 030 Kč             

Srážkoměry

Srážkoměr 200 cm2, NEvyhřívaný 11 700 Kč 1 11 700 Kč                                 14 157 Kč 2 457 Kč                

Stojan pro srážkoměry s betonovou základnou 2 450 Kč 1 2 450 Kč                                     2 965 Kč 515 Kč                   

Vyhodnocovací stanice, komunikace GSM/GPRS 19 690 Kč 1 19 690 Kč                                 23 825 Kč 4 135 Kč                

Instalační materiál srážkoměr 10 600 Kč 1 10 600 Kč                                 12 826 Kč 2 226 Kč                

Montáž srážkoměr 7 810 Kč 1 7 810 Kč                                     9 450 Kč 1 640 Kč                

Oživení srážkoměr 1 200 Kč 1 1 200 Kč                                     1 452 Kč 252 Kč                   

Revize srážkoměr 600 Kč 1 600 Kč                                            726 Kč 126 Kč                   

Celkem Srážkoměry 54 050 Kč                65 401 Kč                11 351 Kč             

Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření)

Integrace stávajících hlásných profilů A,B do ovládací aplikace - nastavení 

a implementace
38 400 Kč

1 38 400 Kč                                 46 464 Kč 8 064 Kč                

Dutinový rezonátor (filtr) s vysokým činitelem jakosti v pásmu 80 MHz - 

Pásmová propust
48 010 Kč

2 96 020 Kč                               116 184 Kč 20 164 Kč              

Obousměrný digitální komunikační modul do stávajících elektronických 

sirén včetně anténního systému, montáže a oživení
39 980 Kč

0 -  Kč                                               -   Kč -  Kč                    

Modul JSVI pro ovládání územních celků z OPIS HZS včetně anténního 

systému , montáže a oživení viz kap. 4 TZ
48 000 Kč

2 96 000 Kč                               116 160 Kč 20 160 Kč              

Celkem Ostatní dodávky mimo NOO ( Náklady obvyklých opatření) 230 420 Kč              278 808 Kč              48 388 Kč             

LED výstražníky

LED výstražník, včetně řídicí jednotky, nerezová skříň, antény, LED 

signalizační hlava, reproduktory 2ks, konstrukce (venkovní provedení)
60 160 Kč

8 481 280 Kč                             582 349 Kč 101 069 Kč           

Obousměrný komunikační modul RDST do sirény pro BMIS 56 700 Kč 8 453 600 Kč                             548 856 Kč 95 256 Kč              

Instalační materiál 15 590 Kč 8 124 720 Kč                             150 911 Kč 26 191 Kč              

Montáž 14 112 Kč 8 112 896 Kč                             136 604 Kč 23 708 Kč              

Oživení 6 174 Kč 8 49 392 Kč                                 59 764 Kč 10 372 Kč              

Revize 882 Kč 8 7 056 Kč                                     8 538 Kč 1 482 Kč                

Celkem LED výstražníky 1 228 944 Kč           1 487 022 Kč           258 078 Kč           

Cena celkem 17 421 534 Kč   21 080 056 Kč   3 658 522 Kč  

Položkový rozpočet VIS



Celkový seznam přísedících Okresního soudu v Ústí nad Labem 

zvolených pro období 2022 – 2025 
 

 

 

 

1. Betková Gabriela,Bc.et Bc.    

2. Borovička Jaroslav  

3. Čermáková Růžena  

4. Červená Kristina     

5. Doubková Jitka             

6. Fišerová Ivana  

7. Hahn Josef              

8. Hůla Jaromír, ing.            

9. Chmelíková Marie      

10. Kuba Zdeněk             

11. Lanková Jiřina  

12. Malinkovič Viktor          

13. Prchalová Alice               

14. Sadílková Marie           

15. Štrymplová Hana, Mgr.  

16. Šuterová Jana, Ing.           

17. Vlčková Romana           

18. Vrátná Ljuba                    

19. Vrba Jan                   

 

Noví přísedící 

 

1. Francová Dagmar, Mgr.     

2. Karika Karel   

3. Kurljuková Ivana   
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