
Z á p i s

z 83. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 16. 7. 2021

Omluveni: Mgr. Michal Ševcovic
Mgr. Martin Krsek

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek 
primátora 

Ing. Eva Outlá, náměstkyně 
primátora 

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 83. 
schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

         

Dodatečně byly zařazeny body:

3. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na projekt Projektová 
příprava fotovoltaických kolektorů na městských budovách
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI

Hlasování o doplnění programu: 7, 0, 0

Hlasování o celém programu: 7, 0, 0

Program byl schválen.

         

Schválený program:

1. Revokace usnesení RM 1948/81R/21 ze dne 25. 6. 2021

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
budovách města Ústí nad Labem"
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3. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na projekt 
Projektová příprava fotovoltaických kolektorů na městských budovách

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Revokace usnesení RM 1948/81R/21 ze dne 25. 6. 2021
Předkládá: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

Diskuse proběhla.

Bc. Žirovnická: jedná se o technický dokument
- důvodem revokace usnesení je skutečnost, že pověřená společnost PKV Build s.r.o., případně 
další potřební dodavatelé, nemohou být pověřeni k případnému vylučování dodavatelů
- tato možnost přísluší pouze samotnému městu
Ing. Tošovský: vysvětlení, proč to není v jednom bodě, musí to být v samostatném materiálu
z důvodu čerpání dotace
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2003/83R/21
Revokace usnesení RM 1948/81R/21 ze dne 25. 6. 2021

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) revokuje
  

1. usnesení č. 1948/81R/21 ze dne 25. 6. 2021

2. Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 
budovách města Ústí nad Labem"

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

Bc. Žirovnická: v bodě B) kdy pověřujeme společnost PKV Build s.r.o. ke všem
administrativním úkonům souvisejících s veřejnou zakázkou vyjma úkonů vybraných
zadavateli, tedy městu
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2004/83R/21
Vyhlášení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve 
vybraných budovách města Ústí nad Labem"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
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A) schvaluje
  

1. vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Poskytování energetických služeb 
metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou 
plnění ve výši 270 000 000,- Kč bez DPH formou jednacího řízení s uveřejněním
2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Poskytování energetických služeb metodou 
EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“

B) pověřuje
  

1. společnost PKV Build s.r.o., případně potřebné poddodavatele
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad 
Labem“, vyjma úkonů vyhrazených zadavateli dle ust. § 43 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

C) jmenuje obálkovou a hodnotící komisi
  

1. řádní členové:
a) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí OMOSRI
b) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) JUDr. Tomáš Uríček, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jiří Španihel, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
2. náhradníci:
a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technické oddělení OMOSRI
b) Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje OMOSRI
c) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OMOSRI
d) Mgr. Marta Kresáková, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
e) Ing. Jan Knotek, zástupce za dodavatele veřejné zakázky na výběr realizátora 
energeticky úsporných opatření metodou EPC
f) Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora

3. Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na projekt 
Projektová příprava fotovoltaických kolektorů na městských budovách

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

Bc. Žirovnická: jedná se o částku 2 420 tis. Kč včetně DPH na zpracování studie a následně 
projektové dokumentace pro 4 městské objekty tak, abychom mohli eventuálně žádat o dotaci v 
rámci modernizace plnění
p. Hausenblas, MBA: uděláme audit všech městských budov – zhodnocení počtu m2, kolik se 
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vejde fotovoltaik a kolik jich je pro vlastní spotřebu
- jedna část zakázky: aplikace nového energetického zákona, který umožňuje převod elektřiny z 
jedné budovy na druhou
- druhá část je příprava 4 konkrétních projektů, které bychom udělali jako „pilot“ – do konce roku 
musíme zažádat o dotaci
- dotace je ve výši 80 %, nutná projektová příprava, zjistit které budovy se hodí, které se nehodí, 
vybrat budovy, které mají v pořádku střechy, které je v pořádku nemají
- budov je cca 100, projekt bude mít několik kol
- nejrozumnější rizikový profil byl udělat 4 typické budovy, v prvním kole získáme zkušenosti, 
které promítneme do dalších kol
- nutné stihnout do konce roku
Bc. Žirovnická: návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

2005/83R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - poskytnutí finančních prostředků na 
projekt Projektová příprava fotovoltaických kolektorů na městských budovách

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru v celkové výši 2 420,00 tis. Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 2 420,00 tis. Kč v položce 
Finanční rezerva
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení strategického 
rozvoje o částku 1 120,00 tis. Kč (zpracování studií, zajištění dotačního servisu a 
organizace veřejné zakázky na projekt Projektová příprava fotovoltaických kolektorů na 
městských budovách)
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku 1 300,00 tis. 
Kč na akci „Fotovoltaické kolektory na městských budovách“ - PD

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora 

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora 
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PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratek:

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