
Z á p i s

z 103. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 14. 2. 2022

Omluveni:          

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný 
náměstek

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP
Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 103. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

19. Předběžné tržní konzultace (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G Ústí nad 
Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

20. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – aktualizace závazků
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

21. Veřejná zakázka na licence Microsoft
Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT

22. Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

V kolovadle:

materiály k bodu č. 21
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Schválený program:

1. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – aktualizace závazků

2. Zmocnění pro MO Střekov

3. Jmenování vedoucí odboru

4. Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - výběr 
dodavatele

5. Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - výběr 
dodavatele

6. Veřejná zakázka „Studentská – velkoplošná oprava chodníku“ - výběr dodavatele

7. Veřejná zakázka „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ - výběr dodavatele

8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov

9. Prodej části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Božtěšice

10. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice_ 
stavba ul. Hostovická

11. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2021/2022

12. Konec udržitelnosti projektů z OPŽP 2007-2013

13. Rozpočet DSOJM na rok 2022 a členský příspěvek DSOJM na rok 2022

14. Podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje na rozšíření nabídky krizových bytů 

15. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

16. "Čelakovského - smíšený dům"- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

17. Projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ – Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

18. Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

19. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství a se zapojením organizace do 
projektu "Na oběd ve školce"

20. Předběžné tržní konzultace (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G Ústí 
nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém

21. Poskytnutí peněžitého daru

22. Veřejná zakázka na licence Microsoft

23. Různé

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o předřazení bodu č. 20 před bod č. 1: 6, 0, 0

Hlasování o předřazení bodu č. 19 a 22 za bod č. 17 (aby materiály OMOSRI byly 
za sebou): 6, 0, 0
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1. Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – aktualizace závazků
Původní číslo materiálu: 20

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: jedná se o aktualizaci závazků
- dnes v 10 hodin bude otevřena dotace, chceme se přihlásit co nejdříve, abychom měli vysokou 
šanci dotaci získat
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2459/103R/22
Pakt starostů a primátorů pro klima a energii – aktualizace závazků

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

aktualizované podmínky iniciativy Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a 
energetiky.

B) pověřuje
  

primátora města PhDr. Ing. Petra Nedvědického, aby podepsal formulář s aktualizovanými 
závazky Paktu starostů a primátorů týkající se otázek klimatu a energetiky.

2. Zmocnění pro MO Střekov
Původní číslo materiálu: 1

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: žádost MO Střekov o udělení zmocnění k podání žádosti o dotaci pro projekt 
„Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15“
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2460/103R/22
Zmocnění pro MO Střekov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
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informaci o záměru městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov požádat o dotaci pro 
projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, Ústí nad Labem - 
Střekov" z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy, 
prioritní oblast 1, aktivita 1. 5. E - Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí, 
výzva č. 10/2021.

B) zmocňuje
  

Mgr. Pavla Peterku, 1. místostarostu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov k podání 
žádosti o dotaci pro projekt "Hospodaření se srážkovými vodami objektu Žukovova 546/15, 
Ústí nad Labem - Střekov" z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního 
plánu obnovy, prioritní oblast 1, aktivita 1. 5. E - Hospodaření se srážkovými vodami v 
intravilánu obcí, výzva č. 10/2021.

3. Jmenování vedoucí odboru
Původní číslo materiálu: 2

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, tajemník magistrátu
Diskuse proběhla.

Mgr. Studenovský: jmenování vedoucí OŠKS
- Ing. Kohl podal rezignaci a přechází na krajský úřad
- proběhlo VŘ a komise doporučila jako vhodného adepta paní Bc. Čmejlovou, která zastupovala 
Ing. Kohla v době jeho nepřítomnosti
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 3, 4, 5, 6: 6, 0, 0

2461/103R/22
Jmenování vedoucí odboru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) jmenuje
  

na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích s 
účinností od 1.3.2022 Bc. Martinu Čmejlovou, nar. **********, do funkce vedoucí odboru 
školství, kultury a sportu MmÚ.

4. Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - výběr 
dodavatele
Původní číslo materiálu: 3

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse proběhla.

Mgr. Nováková: všechny 4 body jsou totožné v tom, že jde o výběr dodavatele veřejných zakázek
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- dodavatelem je společnost INSKY, která vždy nabídla nejvýhodnější cenu a zároveň doložila 
všechny potřebné dokumenty
Bc. Tomková: chodník je propadlý a je ve správě města
Mgr. Nováková: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2462/103R/22
Veřejná zakázka „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ - 
výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Revitalizace 
podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“ takto:

1. – INSKY spol. s r.o.
2. – HOCHTIEF CZ a. s.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný vrch, Střekov“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 1 793 965,66 Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší 
Kamenný vrch, Střekov“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem 
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace podchodu pro pěší Kamenný 
vrch, Střekov“ dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí, a následné uzavření 
smlouvy s tímto dodavatelem.

5. Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - výběr 
dodavatele
Původní číslo materiálu: 4
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Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2463/103R/22
Veřejná zakázka „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“ - 
výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

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

1. – INSKY spol. s r.o.
2. – SaM silnice a mosty Děčín a.s.
3. – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
4. – TELKONT s.r.o.

B) rozhoduje
  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa“, který se umístil na 
prvním místě v pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 5 633 967,50 Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad 
Labem – Střekov 2. etapa“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem 
Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, a následné uzavření smlouvy s 
tímto dodavatelem.
2. v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 
zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 
přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – 
Střekov 2. etapa“ dodavateli, který se umístil na druhém, popřípadě dalším místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

6. Veřejná zakázka „Studentská – velkoplošná oprava chodníku“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 5

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Diskuse neproběhla.
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Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2464/103R/22
Veřejná zakázka „Studentská – velkoplošná oprava chodníku“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Studentská – 
velkoplošná oprava chodníku“ takto:

1. HAGL, spol. s r.o.
2. INSKY spol. s r.o.
3. DOKOM FINAL s.r.o.
4. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
5. Skanska a.s.
6. JPR Realizace s.r.o.
7. Patrik Hart
8. FRFOL s.r.o.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Studentská – velkoplošná oprava chodníku“, který se umístil na prvním místě v pořadí, tj. 
HAGL, spol. s r.o., se sídlem Na Sklípku 880, 400 07 Ústí nad Labem Krásné Březno, IČ: 
254 08 321, s nabídkovou cenou ve výši 280 000,- Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Studentská – velkoplošná oprava 
chodníku“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli HAGL, spol. s r.o., se sídlem Na Sklípku 880, 400 07 
Ústí nad Labem Krásné Březno, IČ: 254 08 321, 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 „Studentská – velkoplošná oprava 
chodníku“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

7. Veřejná zakázka „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ - výběr dodavatele
Původní číslo materiálu: 6

Předkládá: Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
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Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2465/103R/22
Veřejná zakázka „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“ - výběr 
dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Raisova, Na Pile – 
velkoplošná oprava chodníků“ takto:

1. INSKY spol. s r.o.
2. SaM silnice a mosty Děčín a.s.
3. DOKOM FINAL s.r.o.
4. HAGL, spol. s r.o.
5. JPR Realizace s.r.o.
6. Patrik Hart
7. Skanska a.s.
8. TELKONT s.r.o.
9. Studio Jelínek s. r. o.
10. FRFOL s.r.o.

B) rozhoduje
  

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s názvem 
„Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava chodníků“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 
533, s nabídkovou cenou ve výši 532 137,00 Kč bez DPH.

C) schvaluje
  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava 
chodníků“ dle ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, dodavateli INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 
Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, 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 „Raisova, Na Pile – velkoplošná oprava 
chodníků“ dodavateli, který se umístil na druhém (popřípadě třetím) místě v pořadí, a 
následné uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

8. Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov
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Původní číslo materiálu: 7
Předkládá: Ing. Romana Filáčková, vedoucí odboru územního plánování a stavebního 
řádu

Diskuse proběhla.

Ing. Filáčková: jde o soukromou zeleň, kde majitel chtěl rozšířit plochu zastavěného území
- jedná se o svažité území
- tuto žádost navrhujeme zamítnout
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2466/103R/22
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 94/2 v k. 
ú. Vaňov

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) nesouhlasí
  

s návrhem společnosti pana Pavla Kudy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 
Labem na p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov.

B) ukládá
  

Ing. Evě Fialové

určené zastupitelce pro územně plánovací dokumentaci
a) předložit návrh pana Pavla Kudy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na 
p. p. č. 94/2 v k. ú. Vaňov zastupitelstvu města.

 Termín: 7. 3. 2022

9. Prodej části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Božtěšice
Původní číslo materiálu: 8

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: předkládám žádost o prodej části pozemku v k. ú. Božtěšice za účelem narovnání 
majetkoprávních vztahů, které vznikly po digitalizaci katastru nemovitostí
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2467/103R/22
Prodej části pozemku p. č. 181/1 v k. ú. Božtěšice
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Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s prodejem části pozemku p. č. 181/1 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Božtěšice panu Josefu 
Rohoušovi, bytem **********************************, vlastníkovi pozemku p. č. 
178, vše v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 2.000,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem

B) ukládá
  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora

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

 Termín: 31. 12. 2022

10. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 
silnice_ stavba ul. Hostovická
Původní číslo materiálu: 9

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Diskuse proběhla.

Ing. Dařílek: v rámci stavby chodníku v ulici Hostovická potřebujeme provést dva překopy přes 
komunikaci, která patří Ústeckému kraji
- při uzavírání smluv vybíráme jednorázový poplatek ve výši 10 tis. Kč bez DPH
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2468/103R/22
Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice_ stavba ul. Hostovická

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

uzavření smlouvy ,,O úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 
tělesa silnice v důsledku realizace stavby - Novostavba chodníku a VO v ul. Hostovická,, 
uzavřené se Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČO 
00080837. Předmětem je zaplacení zásahu do tělesa komunikace a silničního pozemku v 
důsledku prováděných stavebních prací a úhrada investora, statutárního města Ústí nad 
Labem v předpokládané výši 10.000,- Kč (bez DPH).
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11. Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 2021/2022
Původní číslo materiálu: 10

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Diskuse proběhla.

Ing. Kohl: 15. 12. jsme schvalovali materiál otevření MŠ, které mají vyšší kapacitu, mají více 
zaměstnanců a v omezeném provozu budou mít otevřeno v době letních prázdnin
- tuto možnost má 18 školek
- tento materiál se týká zbylých 13 školek, které nemohou mít ani částečně otevřeno z důvodu 
omezeného provozu např. rekonstrukce
- konkrétní data uzavření MŠ jsou v materiálu
Mgr. Vlach: po dlouhé době, kdy budou MŠ o prázdninách otevřené
- děkuji, že tento program bude možné po delší přestávce pilotovat
Mgr. Ševcovic: nebylo jednoduché najít model
- na podzim proběhne vyhodnocení s řediteli a vedoucí odboru
- přijmeme dlouhodobější opatření, aby se situace stabilizovala i do dalších let
- nevíme, jaký bude zájem
Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Hlasování o společném hlasování bodů č. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 22: 6, 0, 0

2469/103R/22
Přerušení nebo omezení provozu MŠ v době letních prázdnin školního roku 
2021/2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. přerušení nebo omezení provozu Mateřských škol zřizovaných statutárním městem Ústí 
nad Labem v době letních prázdnin školního roku 2021/2022 v souladu s § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 
organizace
b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace
c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace
d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace
e) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace
f) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace
h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace
i) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace
j) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace
k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace
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l) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
m) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

B) zmocňuje
  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s přerušením nebo omezením provozu mateřských škol v době 
letních prázdnin školního roku 2021/2022 uvedených v bodě A) 1

12. Konec udržitelnosti projektů z OPŽP 2007-2013
Původní číslo materiálu: 11

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2470/103R/22
Konec udržitelnosti projektů z OPŽP 2007-2013

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. Informaci o konci doby udržitelnosti projektů z OPŽP 2007 - 2013

13. Rozpočet DSOJM na rok 2022 a členský příspěvek DSOJM na rok 2022
Původní číslo materiálu: 12

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2471/103R/22
Rozpočet DSOJM na rok 2022 a členský příspěvek DSOJM na rok 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2022 

B) schvaluje
  

1. členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí Jezero 
Milada pro rok 2022 ve výši 375 215 Kč
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14. Podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje na rozšíření nabídky krizových 
bytů 
Původní číslo materiálu: 13

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2472/103R/22
Podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje na rozšíření nabídky 
krizových bytů 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. podání žádosti o finanční podporu od Ústeckého kraje ve výši 1 mil. Kč na rozšíření 
nabídky krizových bytů ve městě Ústí nad Labem

15. Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s přijetím 
příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace
Původní číslo materiálu: 14

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2473/103R/22
Souhlas zřizovatele s podáním žádosti do grantového řízení Nadace ČEZ a s 
přijetím příspěvku do vlastnictví příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) souhlasí
  

1. s podáním žádosti Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 
Varšavská 767/7, Ústí nad Labem,
IČ 71294821, do veřejného grantového řízení Podpora regionů vyhlášeného Nadací ČEZ, 
Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4,
IČ 26751211, o nadační příspěvek v předpokládané výši 400 000,- Kč na pořízení kamer, 
televizorů a počítače
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu A) 1. tohoto usnesení do 
vlastnictví/majetku Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

16. "Čelakovského - smíšený dům"- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
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Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2474/103R/22
"Čelakovského - smíšený dům"- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který 
je přílohou tohoto usnesení

17. Projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ – Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace 

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2475/103R/22
Projekt „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění bioodpadu“ – 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci o Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu pro podporu odpadového 
hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 až 2025 (dále jen „Program“), 
registrační číslo žádosti o dotaci ZPZ_OH_0028_21

B) schvaluje
  

1. přijetí dotace za strany Ústeckého kraje (dále jen „poskytovatel“) v maximální výši 497 
730,00 Kč za účelem realizace projektu „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na 
třídění bioodpadu“, registrační číslo žádosti o dotaci ZPZ_OH_0028_21

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi statutárním městem Ústí nad 
Labem a Ústeckým krajem. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace v maximální výši 497 
790,00 Kč na realizaci projektu „Kompostéry a vermikompostéry – nádoby na třídění 
bioodpadu“. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

18. Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 
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Původní číslo materiálu: 22
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse neproběhla.

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2476/103R/22
Jmenování členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. zvýšení počtu členů dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace z 5 na 7 členů

B) jmenuje
  

s účinností od 15. 2. 2022
1. členy dozorčí rady Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace takto:
a) Lukáš Blažej, datum narození **************, bytem 
*******************************
b) Bc. Martin Trnovec, datum narození **************, bytem 
***************************************

19. Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství a se zapojením organizace do 
projektu "Na oběd ve školce"
Původní číslo materiálu: 15

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Ing. Tošovský: dvě školky: Pastelka a Marxova v jaké jsou oblasti?
Mgr. Ševcovic: Pastelka je v Mojžíři, Marxova je v Předlicích – tzv. vyloučené lokality
- abychom v této oblasti dostali děti do MŠ, tak je tento projekt motivací pro rodiče, aby tam děti 
dávali
- takových projektů je mnoho
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2477/103R/22
Souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství a se zapojením 
organizace do projektu "Na oběd ve školce"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) souhlasí
  

1. s uzavřením smlouvy o spolupráci - partnerství v rámci projektu „Na oběd ve školce“ 
mezi společností Člověk v tísni, o. p. s., Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2, IČ 25755277, a
a) Mateřskou školou Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkovou organizací, IČ 
70201013,
b) Mateřskou školou, Ústí nad Labem, Marxova 218/28, příspěvkovou organizací, IČ 
72744570,
2. se zapojením příspěvkových organizací dle bodu A) 1. tohoto usnesení do projektu „Na 
oběd ve školce“.

20. Předběžné tržní konzultace (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G Ústí 
nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
Původní číslo materiálu: 19

Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: jedná se o souhlas s vypsáním předběžných tržních konzultací pro oblasti: 5G a 
analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
- předběžnou tržní konzultaci pro 5G budeme vyhlašovat my jako město
- co se týče druhé tržní konzultace, tu bude vyhlašovat Metropolnet jako správce kamerového 
systému
- obě tyto akce spolu úzce souvisí
- jsme jedno z pěti měst, které se účastní programu 5G – realizace pořízení nových kamerových 
zařízení pro zabezpečení občanů
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2478/103R/22
Předběžné tržní konzultace (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro 
kamerový systém

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

informace k předběžným tržním konsultacím (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro 
MKDS5G Ústí nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový 
systém.

B) souhlasí
  

s předběžnou tržní konsultací (PTK) pro oblasti: (1) 5G Ústí nad Labem pro MKDS5G Ústí 
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nad Labem pro MKDS, (2) Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém.

C) ukládá
  

Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

provést obě PTK a předložit výsledky obou PTK na nejbližším možném zasedání rady 
města.

 Termín: 31. 3. 2022

  
představenstvu společnosti Metropolnet, a.s.

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. provést obě PTK a předložit 
výsledky obou PTK na nejbližším možném zasedání rady města / valné hromady.

 Termín: 31. 3. 2022

21. Poskytnutí peněžitého daru
Původní číslo materiálu: 18

Předkládá: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
Diskuse proběhla.

PhDr. Ing. Nedvědický: oslovil nás Klub kaktusářů Ústí nad Labem, jestli bychom jim neposkytli 
podporu pro výstavu a odborné sympozium Klubu kaktusářů Ústí nad Labem, kteří mají 60 let od 
založení spolku
- podpora ve výši 10 tis. Kč
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2479/103R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 10 tis. Kč z neinvestiční části výdajového rozpočtu 
kanceláře primátora subjektu Klub kaktusářů Ústí nad Labem z. s., se sídlem Kojetická 
477/5, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 14078643, zastoupenému předsedou Ladislavem 
Kučerou

22. Veřejná zakázka na licence Microsoft
Původní číslo materiálu: 21
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Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
Diskuse proběhla.

Mgr. Habrová: předkládám RM ke schválení nadlimitní VZ na Microsoft
- v roce 2016 jsme se připojili k dohodě transfer MV, kdy MV vysoutěžilo 5 dodavatelů, kteří 
dodávají licence do Microsoftu, a nabídl městu, abychom se připojili smlouvou o centralizovaném 
zadávání
- stačí, aby město poslalo žádost na ministerstvo o tzv. minitendry a ministerstvo pro každé město, 
které se k tomu připojilo, vysoutěžilo z těch 5 dodavatelů jednoho, který nabídl nejlepší cenu
- letošní rok 30. 4. nám končí licenční smlouva, mysleli jsme, že budeme postupovat stejným 
způsobem
- poslali jsme žádost o minitender na MV, přišla nám odpověď, že v balíku na základě poslední 
rámcové smlouvy není dostatečné množství finančních prostředků a ministerstvo nám doporučilo, 
abychom jsme se vydali vlastní cestou
- spojili jsme se s Microsoftem a Metropolnetem a dohodli jsme se, nadlimitní zakázku připravíme 
s tím, že administrovat VZ bude společnost Metropolnet, protože je to technická IT zakázka
- RM je předložena smlouva o spolupráci se společností Metropolnet a podmínky spolupráce a 
cena
- minulý týden nám volal pan Malý z MV, že v balíčku ještě nějaké peníze zůstanou a že to záleží 
na tom, jak odsoutěží město Brno, kdy nabídky se uzavírají ve středu kolem poledne
- MV nás bude informovat, jestli po soutěži města Brna zbylo dostatečné množství finančních 
prostředků, potom by následovalo vyhlášení nadlimitní VZ
Mgr. Ševcovic: rozumím tomu dobře, že se to týká pouze magistrátu?
Mgr. Habrová: týká se to magistrátu a MO
- návrh na usnesení v upraveném znění: v bodě 2 – vypustíme slovo pověřuje

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2480/103R/22
Veřejná zakázka na licence Microsoft

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí
  

1. informaci, že k 30.4.2022 končí městu Ústí nad Labem platnost licencí na produkty 
Microsoft

2. informaci, že možnost realizace „minitendru“ v požadovaném rozsahu na pořízení 
produktů Microsoft prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR pro město Ústí n.L. z aktuální 
Rámcové dohody bude známa k datu 16.2.2022

3. doporučení Ministerstva vnitra ČR připravit veřejnou zakázku na pořízení produktů 
Microsoft ze strany města s ohledem na informaci uvedenou v bodě A.2. tohoto usnesení

B) schvaluje
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1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Licence Microsoft“ s předpokládanou 
hodnotou plnění ve výši max. 16,4 mil. Kč bez DPH formou otevřeného řízení, za 
podmínky, že „minitendr“ na pořízení produktů Microsoft prostřednictvím Ministerstva 
vnitra ČR pro město Ústí n.L. nebude možné v požadovaném rozsahu realizovat ani ke dni 
16.2.2022

2. uzavření smlouvy o spolupráci se společností Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25439022, která je přílohou 
důvodové zprávy, jejímž předmětem je administrace nadlimitní veřejné zakázky dle bodu 
B) 1. tohoto usnesení

3. zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce dle bodu B) 1. tohoto usnesení, 
kterou zpracovala společnost Metropolnet a.s.

C) pověřuje
  

1. společnost Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 
Ústí nad Labem IČ: 25439022 ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou 
zakázkou dle bodu B) 1. tohoto usnesení s výjimkou administrativních úkonů uvedených v 
§ 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů

2. Mgr. Alenu Novákovou vedoucí právního odboru k případnému vyloučení účastníků 
zadávacího řízení a k rozhodování o námitkách

D) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové

a) Bc. David Vejsada
b) Miroslav Svoboda
c) Vladimír Matějíček
d) Mgr. Lucie Kinter Radičová
e) Jan Kymlička

2. náhradníci:

a) Ing. Martin Kolář
b) Petra Jouklová
c) Felix Lauda
d) Mgr. Alena Nováková
e) Mgr. Romana Habrová

23. Různé
Diskuse proběhla.
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p. Šimanovský: informace o VPP pracovnících
- v současné době jich máme 9 a 4 budou končit

Bc. Tomková: v rámci vyjednávání rozpočtu se navýšila u obvodů částka na zeleň a my
jsme část financí použili na platy pro VPP do stavu

p. Šimanovský: minulý týden jsem měl několik dotazů, město kupuje z Brna nějaké
trolejbusy?

PhDr. Ing. Nedvědický: ano, kupuje
- trolejbusy jsou staré 15 let

p. Šimanovský: nebylo by dobré nějaké vyjádření od DP?

PhDr. Ing. Nedvědický: DP k tomu vyjádření již několikrát
- potřebujeme doplnit náš park

Mgr. Vlach: překlenovací záležitost s ohledem na zájem pořídit nové typy trolejbusů,
které nejsou ještě dostupné
- vyjádření DP bylo srozumitelné

pí. Lazarová: jaká je pořizovací cena trolejbusů?

PhDr. Ing. Nedvědický: 9 mil. Kč s DPH

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Mgr. Michal Ševcovic, neuvolněný náměstek

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

MO město – městský obvod město
MS – městské služby
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ÚMO město – úřad městského obvodu - město
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
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