
Z á p i s

z 89. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 6. 9. 2021

Omluveni: Mgr. Tomáš Vlach
Mgr. Martin Krsek – pozdější příchod

Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Tošovský, náměstek 
primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek 
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 89. 
schůze Rady.

Diskuse          .

         

         

Schválený program:

1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování právních služeb ze dne 19. 12. 2012 v 
soudním sporu o Mariánský most 

Hlasování: 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat
Příchod Mgr. Krska

1. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování právních služeb ze dne 19. 12. 2012 v 
soudním sporu o Mariánský most 

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

Mgr. Nováková: schválení odměny JUDr. Bejdlovi za zastupování města ve věci Mariánský most s 
tím, že požadavek RM byl na to, aby to bylo formou dodatku a aby se jednalo o odměnu za 
částečný úspěch ve věci, která bude započtena na náhradu
nákladů, které budou náležet advokátovi, bude-li městu náhrada nákladů řízení po skončení sporu 
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přiznána. Podle aktuální
smlouvy platíme JUDr. Bejdlovi paušální částku od r. 2013 ve výši 17 500,- Kč/měs bez DPH a do 
té doby byl odměňován na základě advokátního tarifu
- pokud mu poskytneme mimořádnou odměnu, tak na konci sporu, až bude rozhodnuto o náhradě 
nákladů na řízení a bude nám nějaká částka přiznána, tak se vše sečte a pokud přiznaná částka 
návrhu nákladů řízení bude převyšovat částku, která byla JUDr. Bejdlovi vyplacena, tak mu bude 
vyplacen rozdíl
- v dodatku jsme sečetli všechny částky
- vyplaceny mu byly již 4 429 550,80 Kč bez DPH, k této částce budeme počítat vždy 17 500,- 
Kč/měs paušální náklady + jednorázovou odměnu ve výši 718 700,- Kč bez DPH, což je 71,8 % z 
částky 1 milion
- dodatek může schválit RM, jedná se o nevyhrazenou pravomoc RM
Hausenblas, MBA: je to nad rámec náhrady nákladů na řízení?
Mgr. Nováková: nevíme, kolik nám bude přiznáno
- sečteny úkony ve věci podle advokátního tarifu k březnu 2021 by částka činila již 14 370 860,-Kč
Ing. Tošovský: tenkrát se to projednávalo na ZM
Mgr. Nováková: bylo to bráno jako dar
- dar nelze následně odečíst
- návrh dodatku projednán s JUDr. Bejdlem, který s návrhem souhlasí
- návrh na usnesení: RM po projednání: schvaluje uzavření dodatku č. 1 dle přílohy tohoto 
usnesení ke smlouvě na poskytování právních služeb ze dne 19. 12. 2012 v soudním sporu o 
Mariánský most (spor o zaplacení částky 255 907 717,50 Kč s příslušenstvím) za podmínky 
schválení příslušného rozpočtového opatření

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

2096/89R/21
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na poskytování právních služeb ze dne 19. 12. 
2012 v soudním sporu o Mariánský most 

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) schvaluje
  

1. uzavření dodatku č. 1, dle přílohy tohoto usnesení, ke smlouvě na poskytování právních 
služeb ze dne 19. 12. 2012 v soudním sporu o Mariánský most (spor o zapl. částky 255 907 
717,50 Kč s přísl.), za podmínky schválení příslušného rozpočtového opatření

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora 

Martin Hausenblas MBA, náměstek 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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