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Město Úvaly  

ZÁPIS 
14. jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 13.8.2014 v 17:30 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Mgr. Dana Poláková, Josef Štěpánovský  

Hosté:  Jana Tesařová, Ing. arch. Martina Bredová, Ilona Reicheltová  
Omluveni: JUDr. Ing. Petr Petržílek  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání v 17:30 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Dočasný provoz rozhledny na Vinici pro ob čanské sdružení Místní média, I Č 
1336223. 

Schválen 

3. Přidělení dotace na projekt "Zateplení objektu čp. 95, nám ěstí Arnošta z 
Pardubic v Úvalech" 

Schválen 

4. Přidělení dotace na projekt "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" Schválen 

5. Městská knihovna v objektu čp. 18 na nám. Arnošta z Pardubic v Úvalech Schválen  

6. Žádost pí Miroslavy Plzákové o prodloužení lh ůty nájmu části pozemku 
parc. č.3623 

Schválen 

7. Smlouva o z řízení věcného b řemene stavba:STL plynovodní 
přípojka,ul.Prokopa Velikého,parc. č.1243, Úvaly 

Schválen 

8. Žádost pana Pavla Ráže - snížení dlužné částky za nájemné Neschválen 

9. Smlouva o z řízení věcného b řemene na stavbu "P řeložka STL PZ PE - ul. 
Hálkova, Úvaly" - výstavba splaškové kanalizace 

Schválen 

10. Technický dozor investora a bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci a autorský 
dozor na akci "Stavební úpravy budovy "C" základní školy Úvaly" 

Schválen 

11. Dlužná částka pí Zuzany Gatyášové - splátkový kalendá ř Schválen 

12. JŘBU - Stavební úpravy komunikace v ulici Alešova, V.  Nováka (Vícepráce) Schválen 

13. Rekonstrukce p říjezdové komunikace v ulici Bulharská - p říjezd k MŠ Cukrovar Schválen 

14. Splašková kanalizace - Horova ulice v Úvalech Schválen 

15. Výběr zhotovitele na stavební práce na akci "Stavební ú pravy budovy "C" 
základní školy Úvaly" 

Schválen 

16. Výběrové řízení na stavební práce na akci "Opravy komunikací v Úvalech" Schválen 

17. Vyhodnocení poptávkového řízení - zajišt ění technického dozoru investora p ři 
realizaci akci "Zasakovací pás Horoušánky" 

Schválen 

18. Dopln ění komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výb ěrového řízení Schválen 
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Bod  Věc Stav po jednání 

na zhotovitele projektu "Zasakovací pás Horoušánky"  

19. Vyhodnocení poptávkového řízení - administrace dotace "Zasakovací pás 
Horoušánky" z SFŽP ČR v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 

Schválen 

20. Metodický pokyn - z řizování nových vodovodních p řípojek Schválen 

21. Informace Základní školy Úvaly, okres Praha-výc hod - smlouva o výp ůjčce Schválen 

22. Členství v letopisecké komisi a  pracovní skupin ě Sever Schválen 

23. Vnit řní předpisy M ěstské policie Úvaly Schválen 

24. Přijetí dotace z Opera čního programu životní prost ředí - Realizace 
protipovod ňových opat ření - Úvaly 

Schválen 

25. Přijetí dotace z Fond ů Středočeského kraje - Revitalizace vodních ekosystém ů 
v povodí Výmoly 

Schválen 

26. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Do časný provoz rozhledny na Vinici pro ob čanské sdružení Místní média, I Č 1336223. 
Předkladatel: Adriana Bednarčíková, OID 

Dne 30.7.2014 odbor investic a dopravy obdržel email od ,,Místní média, občanské sdružení, IČ 1336223", že 
jsou schopni zajistit zkušební provoz otevření rozhledny na Vinici. Mají vypracovaný návrh smlouvy o zápůjčce 
s operátory Vodafone Czech Republik a T-Mobile Czech Republic.Občanské sdružení Místní média si je také 
vědomo rizik spojených s provozováním rozhledny.Předpoklad pro otevření rozhledny v měsíci září je na 1 nebo 
2 víkendy. Ing. Jan Černý zaslal "Souhlas vlastníka pozemku s dočasným provozováním rozhledny", který 
požaduje od města Úvaly podepsat, aby mohla být rozhledna na Vinici zprovozněna. 

Doposud nebyla úspěšná jednání mezi městem Úvaly a operátory Vodafone Czech Republic a T-Mobile Czech 
republic, aby byly výhodné podmínky jak pro město tak pro operátory. Dosavadní průběh jednání a veškeré 
podrobnosti jsou součástí přílohy. 

Starosta přivítal a předal slovo Ing. Janu Černému zástupci Místní média, občanské sdružení IČ 1336223), 
který seznámil přítomné se záměrem dočasného otevření rozhledny na Vinici.  

Po diskuzi mezi radními starosta přečetl níže uvedené usnesení. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-306/2014 

Rada města Úvaly 

souh las í  s  

s tím, že operátoři  Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001 a T-
Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681 mohou poskytnout k užití část 
pozemků p.č. 3999/1, 3999/4, 3146/17 o výměře        150 m2 v k.ú. Úvaly u Prahy občanskému sdružení 
Místní Média, Podhájí 1834, 250 82 Úvaly, IČ 01336223 za podmínky dodržení ustanovení smlouvy o nájmu 
nemovitosti (pozemku) uzavřené dne 17.9.2012 mezi městem Úvaly a výše uvedenými operátory 

I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 3. P řidělení dotace na projekt "Zateplení objektu čp. 95, nám ěstí Arnošta z Pardubic v 
Úvalech" 



                     Strana 3/21 

Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě vypsané výzvy na OPŽP - prioritní osa 3 oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie (snižování 
spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), město Úvaly podalo 
žádost o dotaci na zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech. Zpracování žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh zpracovala na základě objednávky společnost eNovation s.r.o. se sídlem 
Štěpánská 621/31, 110 00 Praha 1. Dne 12.12.2013 bylo Zastupitelstvo města informováno o podání žádosti o 
dotaci na zateplení.  

Dne 28.7.2014 obdrželo město Úvaly Registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové 
výdaje projetu jsou 4.575.982 Kč včetně DPH. Dle Registračního listu jsou způsobilé výdaje 3.410.722 Kč 
včetně DPH a nezpůsobilé výdaje jsou 1.165.260 Kč včetně DPH. Výše dotace je 90 % ze způsobilých výdajů, 
tj. 3.069.649 Kč včetně DPH. V návaznosti s výše uvedeným je nutné vyčlenit peněžní částku ve výši nejméně 
1.506.333 Kč včetně DPH na projekt "zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech". 

V návaznosti s výše uvedeným je nutné zahájit další kroky pro realizaci projektu - administraci projektu po 
získání schválení žádosti o poskytnutí dotace, zpracování zadávací dokumentace, administraci výběrového 
řízení na stavební práce, zajištění technického dozoru investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci. 

Administraci projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí dotace bude provádět společnost eNovation 
s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka na administraci projektu po získání schválení 
žádosti o poskytnutí dotace činí 90.500 Kč bez DPH (109.505 Kč včetně DPH). 

Zpracování zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení na stavební práce bude provádět 
společnost eNovation s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka na zpracování zadávací 
dokumentace a administraci výběrového řízení na stavební práce činí 65.000 Kč bez DPH (73.205 Kč včetně 
DPH) a 1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace.  

Pro technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci bude provedeno poptávkové řízení. 
Předpokládaná hodnota této poptávky je 110.000 Kč bez DPH (133.100 Kč včetně DPH). Dle vnitřní směrnice č. 
2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu budou osloveny tři firmy. 

Pro stavební práce je nutné vyhlásit výběrové řízení na stavební práce. Předpokládaná hodnota této zakázky na 
stavební práce je 3.026.805 Kč bez DPH (3.662.434 Kč včetně DPH) a tudíž se jedná o veřejnou zakázku 
malého rozsahu. Návrh na složení členů sloučené komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek a 
hodnocení cenových nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek Netušil 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Jana Tesařová, Bc. Petr Matura, Ilona 
Reicheltová, Anežka Růžičková 

 

Dopad na rozpočet:  

- pro rok 2014: 90.500 Kč bez DPH (109.505 Kč včetně DPH) - administrace projektu, hrazeno z položky 3613 - 
6121, 65.000 Kč bez DPH (73.205 Kč včetně DPH) - zpracování zadávací dokumentace a administraci 
výběrového řízení, hrazeno z položky 3613 - 6121 

- pro rok 2015: 3.026.805 Kč bez DPH (3.662.434 Kč včetně DPH) - stavební práce, hrazeno z položky 3613 - 
6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-307/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

schválit v návaznosti na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 90 % 
ze způsobilých výdajů (tj. 3.069.649 Kč včetně DPH) přijetí dotace a schválit vyčlenění peněžní 
částky ve výši nejméně 1.506.333 Kč včetně DPH, odpovídající spolufinancování projektu 
„Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech“ 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

I I I .   souh las í  s  
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1.  objednáním administrace projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí dotace na akci "Zateplení 
objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech" u společnosti eNovation s.r.o., sídlem Štěpánská 
621/31, 110 00 Praha. Cenová nabídka činí 90.500 Kč bez DPH (109.505 Kč včetně DPH), hrazeno z 
položky 3613 - 6121 

2.  objednáním zpracování zadávací dokumentace a administraci výběrového řízení na stavební práce na 
akci "Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech" u společnosti eNovation s.r.o., 
sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka činí 65.000 Kč bez DPH (73.205 Kč včetně DPH) a 
1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace, hrazeno z položky 3613 - 6121 

IV.   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města podpisem objednávky na administraci projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí 
dotace na akci "Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech" u společnosti 
eNovation s.r.o., sídlem Štěpánská 621/31, 110 00 Praha. Cenová nabídka činí 90.500 Kč bez 
DPH (109.505 Kč včetně DPH), hrazeno z položky 3613 - 6121 

2.  města podpisem objednávky na zpracování zadávací dokumentace a administrace výběrového 
řízení na stavební práce na akci "Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech" 
u společnosti eNovation s.r.o., sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka činí 65.000 Kč 
bez DPH (73.205 Kč včetně DPH) a 1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace, hrazeno z 
položky 3613 - 6121 

V.   vyh lašu je  

1.  poptávkové řízení na služby - technický dozor investora a bezpečnost zdraví při práci na akci "Zateplení 
objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech". Předpokládána hodnota poptávky je 110.000 
bez DPH (133.100 Kč včetně DPH) 

2.  výběrové řízení na stavební práce na akci "Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v 
Úvalech". Předpokládaná hodnota této zakázky na stavební práce je 3.026.805 Kč bez DPH (3.662.434 
Kč včetně DPH) 

VI .   jm enu je  

členy sloučené komise a náhradníky pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek na stavební práce 
na akci "Zateplení objektu čp. 95, náměstí Arnošta z Pardubic v Úvalech" ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek 
Netušil 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Jana Tesařová, Bc. Petr Matura, Ilona 
Reicheltová, Anežka Růžičková 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 4. P řidělení dotace na projekt "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě vypsané výzvy na OPŽP - prioritní osa 3 oblast podpory 3.2.1. Realizace úspor energie (snižování 
spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - zateplení 
obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), město Úvaly podalo 
žádost o dotaci na zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech. Zpracování žádosti o dotaci včetně všech 
povinných příloh zpracovala na základě objednávky společnost eNovation s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 
110 00 Praha 1. Dne 12.12.2013 bylo Zastupitelstvo města informováno o podání žádosti o dotaci na zateplení.  

Dne 28.7.2014 obdrželo město Úvaly Registrační list a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové 
výdaje projetu jsou 13.333.965 Kč včetně DPH. Dle Registračního listu jsou způsobilé výdaje 11.294.510 Kč 
včetně DPH a nezpůsobilé výdaje jsou 2.039.455 Kč včetně DPH. Výše dotace je 90 % ze způsobilých výdajů, 
tj. 10.165.058 Kč včetně DPH. V návaznosti s výše uvedeným je nutné vyčlenit peněžní částku ve výši nejméně 
3.168.907 Kč včetně DPH na projekt "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech". 

V návaznosti s výše uvedeným je nutné zahájit další kroky pro realizaci projektu - administraci projektu po 
získání schválení žádosti o poskytnutí dotace, zpracování zadávací dokumentace, administraci výběrového 
řízení na stavební práce, zajištění technického dozoru investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci. 

Administraci projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí dotace bude provádět společnost eNovation 
s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka na administraci projektu po získání schválení 
žádosti o poskytnutí dotace je 98.500 Kč bez DPH (119.185 Kč včetně DPH). 

Zpracování zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení na stavební práce bude provádět 
společnost eNovation s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka na zpracování zadávací 
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dokumentace a administraci výběrového řízení na stavební práce činí 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč včetně 
DPH) a 1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace 

Pro technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci bude provedeno poptávkové řízení. 
Předpokládaná hodnota této poptávky je 300.000 Kč bez DPH (363.000 Kč včetně DPH). Dle vnitřní směrnice č. 
2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu budou osloveny tři firmy. 

Pro stavební práce je nutné vyhlásit výběrové řízení na stavební práce. Předpokládaná hodnota této zakázky na 
stavební práce je 9.732.806 Kč bez DPH (11.776.695 Kč včetně DPH) - zjednodušené podlimitní řízení. Návrh 
na složení členů sloučené komise a náhradníků členů komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových 
nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek Netušil 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Jana Tesařová, Bc. Petr Matura, Ilona 
Reicheltová, Anežka Růžičková 

 

Dopad na rozpočet:  

- pro rok 2014: 98.500 Kč bez DPH (119.185 Kč včetně DPH) - administrace projektu, hrazeno z položky 3613 - 
6121, 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč včetně DPH) - zpracování zadávací dokumentace a administraci 
výběrového řízení,  1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace, hrazeno z položky 3613 - 6121 

- pro rok 2015: 9.732.806 Kč bez DPH (11.776.695 Kč včetně DPH) - stavební práce, hrazeno z položky 3613 - 
6121 

P. Štěpánovský vznesl dotaz, proč nebylo výběrové řízení na administrátora projektu  eNovation s.r.o. se sídlem 
Štěpánská 621/31, 110 00. Pí Reicheltová odpověděla, že společnost   eNovation s.r.o. již prováděla 
zpracovávání žádosti o dotaci a z tohoto důvodu byla vybrána. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-308/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

schválit v návaznosti na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 90 % 
ze způsobilých výdajů (tj. 10.165.058 Kč včetně DPH) přijetí dotace a schválit vyčlenění peněžní 
částky ve výši nejméně 3.168.907 Kč včetně DPH, odpovídající spolufinancování projektu 
„Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech“ 

I I .   souh las í  s  

1.  objednáním administrace projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí dotace na akci "Zateplení 
objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" u společnosti eNovation s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 
00. Cenová nabídka činí  98.500 Kč bez DPH (119.185 Kč včetně DPH) 

2.  objednáním zpracování zadávací dokumentace a administraci výběrového řízení na stavební práce na 
akci "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" u společnosti eNovation s.r.o. se sídlem 
Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka činí 68.000 Kč bez DPH (82.280 Kč včetně DPH) a 1.500 
Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace 

I I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města podpisem objednávky na administraci projektu po získání schválení žádosti o poskytnutí 
dotace na akci "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" u společnosti eNovation s.r.o. se 
sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka činí  98.500 Kč bez DPH (119.185 Kč včetně 
DPH) 

2.  města podpisem objednávky na zpracování zadávací dokumentace a administrace výběrového 
řízení na stavební práce na akci "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech" u společnosti 
eNovation s.r.o. se sídlem Štěpánská 621/31, 110 00. Cenová nabídka činí 68.000 Kč bez DPH 
(82.280 Kč včetně DPH) a 1.500 Kč bez DPH/1 hodina odborné konzultace 

IV.   vyh lašu je  

1.  poptávkové řízení na služby - technický dozor investora a bezpečnost ochrany zdraví při práci na akci 
"Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech". Předpokládaná hodnota poptávky je 300.000 Kč bez 
DPH (363.000 Kč včetně DPH) 
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2.  výběrové řízení na stavební práce na akci "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech". 
Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce je 9.732.806 Kč bez DPH (11.776.695 Kč včetně 
DPH) 

V.   jm enu je  

členy sloučené komise a náhradníky pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek ve složení na 
stavební práce na akci "Zateplení objektu čp. 897, Riegerova v Úvalech": 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký, Miloslav Kolařík, Ing. Hana Kameníková, Ing. Radek 
Netušil 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Jana Tesařová, Bc. Petr Matura, Ilona 
Reicheltová, Anežka Růžičková 

VI .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 5. M ěstská knihovna v objektu čp. 18 na nám. Arnošta z Pardubic v Úvalech 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě úkolu z porady vedení bylo svoláno jednání dne 26. 9. 2012 ve věci rekonstrukce objektu čp. 18 na 
městskou knihovnu v Úvalech. K jednání byl přizván pan architekt Masák a osloven ke zpracování návrhu 
řešení budoucí knihovny v objektu čp. 18, nám. Arnošta z Pardubic v Úvalech. Pan architekt zpracoval dvě 
varianty řešení na rekonstrukci objektu čp. 18: 

1. varianta - demolice stávajícího objektu a výstavba nového objektu. Nově postavený objekt bude bez 
průchodu z náměstí do zahrady. Celková užitná plocha bude 440 m2. To by umožnilo deponování 26 500 
knižních jednotek. Předpokládaná hodnota této varianty je 11.380.000 Kč bez DPH (13.769.800 Kč včetně 
DPH) 

2. varianta - důkladná rekonstrukce východního a západního křídla + přístavba 1. patra nad oběma dvorními 
křídly. Celková užitná plocha bude 460 m2. To by umožnilo deponování 32 000 knižních jednotek. Pokud se 
zrekonstruuje pouze východní dvorní křídlo, zastavená plocha (230 m2) nevyhoví požadavkům knihovny. 
Předpokládaná hodnota této varianty je 12.580.000 Kč bez DPH (15.221.800 Kč včetně DPH). 

Dne 3. 12. 2012 byly tyto varianty předloženy na jednání Výboru pro výstavbu, který doporučil druhou variantu 
se zachováním tvaru vchodu v průčelí budovy (klenba). Dne 13.12.2012 usnesením č. Z - 0169/012  
Zastupitelstvo města Úvaly souhlasilo s návrhem řešení budoucí knihovny v objektu čp. 18 ve variantě č. 2 a 
rozhodlo pokračovat v dalších krocích pro zajištění stavby městské knihovny v čp. 18 až po zajištění finančních 
prostředků na zpracování všech stupňů projektové dokumentace a realizace stavby. 

 

Dne 19.3.2014 odbor investic a dopravy předložil do rady města návrh usnesení na zajištění finančních 
prostředků na všechny stupně projektové přípravy včetně zpracovatele zadávací dokumentace a administrace 
výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace. 

- pro rok 2014 vyčlenit finanční prostředky na zpracovatele zadávací dokumentace a administrace výběrového 
řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí 
dokumentaci včetně inženýrské činnosti a autorský dozor v hodnotě v hodnotě 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč 
včetně DPH) a vyčlenit finanční prostředky na zpracovatele projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí a 
stavební povolení včetně inženýrské činnosti v hodnotě 600.000 Kč bez DPH (726.000 Kč včetně DPH). 

- pro rok 2015 a 2016 vyčlenit finanční prostředky na zpracovatele prováděcí dokumentaci včetně autorského 
dozoru v hodnotě 658.000 Kč bez DPH (796.180 Kč včetně DPH).  

Tento bod k projednání byl dne 19.3.2014 stažen z programu.   

 

Dne 14.5.2014 byly projednány na radě města další kroky k rekonstrukci nové knihovny v objektu čp. 18, nám. 
Arnošta z Pardubic. Usnesením č. R-172/2014 ze dne 14.5.2014 rada města uložila vedoucí odboru investic a 
dopravy ve spolupráci s vedoucí knihovny odpovědět na dotaz Ministerstva kultury ve věci rámcového odhadu 
celkové částky na náklady spojené s rekonstrukcí čp. 18 za účelem provozu knihovny a pokračovat v 
přípravných pracích na rekonstrukci. V souladu s tímto usnesením je nutné vyhlásit výběrové řízení na 
zpracovatele projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci 
včetně inženýrské činnosti a autorský dozor - předpokládaná hodnota zakázky činí 1.258.000 Kč bez DPH 
(1.522.180 Kč včetně DPH) a tudíž se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Výběrové řízení 
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proběhne v listopadu roku 2014. V souladu s touto skutečností je nutné zajistit administraci výběrového řízení a 
zpracovatele zadávací dokumentace - předpokládaná hodnota je 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč včetně DPH).  

 

Dopad na rozpočet:  

- pro rok 2014 - 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč včetně DPH) administrace výběrového řízení a zpracování 
zadávací dokumentace 

- pro rok 2015 a 2016 - 1.258.000 Kč bez DPH (1.522.180 Kč včetně DPH) zpracovatel projektové 
dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci včetně inženýrské činnosti a 
autorský dozor 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-309/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
schválit zajištění projektové přípravy na akci rekonstrukce městské knihovny v Úvalech v odhadovaných 

nákladech:  
- všechny stupně projektové přípravy pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci 

včetně inženýrské činnosti a autorský dozor v hodnotě 1.258.000 Kč bez DPH (1.522.180 Kč včetně 
DPH), 

- zpracovatel zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové 
dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci včetně inženýrské 
činnosti a autorský dozor v hodnotě 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč včetně DPH), 

 zahrnout do rozpočtového opatření pro rok 2014 z celkových nákladů projektové přípravy na akci 
rekonstrukce městské knihovny tyto výdaje:  

- zpracovatel zadávací dokumentace a administrace výběrového řízení pro výběr zpracovatele projektové 
dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentaci včetně inženýrské 
činnosti a autorský dozor v hodnotě 50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč včetně DPH) 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit zahrnutí finančních prostředků na zpracovatele zadávací dokumentace a administrace výběrového 
řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení, 
prováděcí dokumentaci včetně inženýrské činnosti a autorský dozor v hodnotě 50.000 Kč bez DPH 
(60.500 Kč včetně DPH)  do rozpočtového opatření pro rok 2014 na nejbližším zasedaní 
Zastupitelstva města 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 1 

Bod 6. Žádost pí Miroslavy Plzákové o prodloužení l hůty nájmu části pozemku parc. č.3623 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy obdržel žádost o prolongaci nájmu k části pozemku parc.č.3623 od pí M******** 
P*******, ***** *** ****** ********, ***** ** * ********** Výše uvedený pozemek má ve vlastnictví město Úvaly od 
25.3.2013. Pí P******* má na uvedeném pozemku umístěnou svoji rekreační chatu registrovanou pod číslem 
063. Chata je v jejím vlastnictví od roku 1989.  

Pí ******** žádá o pronájem výše uvedeného pozemku. Vůči Lesům České republiky platila roční nájemné ve 
výší 500,-Kč/rok. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-310/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc.č.3623, k.ú.Úvaly u Prahy o výměře 26m2 za účelem umístění 
rekreační chaty 

I I .   jm enu je  
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výběrovou komisi v tomto složení: 

Ilona Reicheltová, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Blanka Reinerová, Eva Kopecká 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 7. Smlouva o z řízení věcného b řemene stavba:STL plynovodní p řípojka,ul.Prokopa 
Velikého,parc. č.1243, Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá Radě města ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene - 
služebnosti, Úvaly, Prokopa Velikého ul.,na pozemek parc.č.1243 ve věci zřízení STL plynovodní přípojky pro 
RD čp.311, Prokopa Velikého ul., Úvaly pro společnost RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klišská 940, 401 17, Ústí 
nad Labem, IČ:27295567, zastoupena na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., se 
sídlem Plynárenská 499/1, 657 02, Brno, IČ:27935311, investor J******* L****, ***** ********* *******, *** ** ***** a 
J**** L******, ***** ******* ******** ******, *** **, *****. Smlouva je předložena právnímu zástupci ke schválení. 

 

Dopad na rozpočet: + 2 027,-Kč kapitola 6409 položka 2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-311/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu STL plynovodní přípojky ul.Prokopa Velikého, 
Úvaly na pozemku parc.č.1243 v katastrálním území Úvaly u Prahy pro společnost RWE GasNet, s.r.o. se 
sídlem Klišská 940, 401 17, Ústí nad Labem, IČ:27295567, zastoupena na základě plné moci společností 
RWE Distribuční služby s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02, Brno, IČ:27935311, investor Jaroslav 
Lášek, bytem Maroldova 1323, 250 82, Úvaly a Jitka Lášková, bytem Prokopa Velikého 311, 250 82, Úvaly 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene - služebnosti 

Příloha č.3 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - situace 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 8. Žádost pana Pavla Ráže - snížení dlužné částky za nájemné 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy obdržel dne 16.06.2014 žádost pana R***, bývalého nájemce městského bytu č.1 v 
objektu Kollárova čp.1096, Úvaly. Pan Ráž žádá o snížení nájemného o dvě třetiny a to z těchto důvodů: 

1) nájemní smlouvu na výše uvedený byt pan R** ukončil ke dni 30.11.2013 z důvodu, že dle jeho vyjádření byt 
je neobyvatelný (vysoké náklady na režii bytu el.energie) i přes veškerou dlouholetou komunikaci a 
korespondenci s Městským úřadem Úvaly. 

2) po ukončení a předání výše uvedeného bytu, Městský úřad Úvaly nechal provést celkovou rekonstrukci bytu. 
Dle vyjádření pana R***, touto rekonstrukcí město Úvaly uznalo, že byt za daného stavu byl neobyvatelný. 

Pan R** užíval byt od roku 2002. Odbor správy majetku se podněty ze strany nájemce zabýval. V roce 2010 
byla  opravena podlaha v jedné místnosti a byly v bytě nainstalovány elektrické radiátory. I přes tyto stavební 
úpravy nájemce nebyl spokojen. Od roku 2010 pan R** platil nájemné a zálohy na služby nepravidelně. 
Nájemné činí 4329,-Kč/měs. 

Ke dni 31.12.2013 činí dlužná částka 48 399,-Kč. 
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Odbor investic a dopravy se  obrátil na právního zástupce města Úvaly pana JUDr. Petržílka s žádostí jak dále 
postupovat.  Pravní zástupce navrhuje slevu ve výši jedné třetiny dlužné částky (dle § 2244, 2245 NOZ resp. § 
691 OZ ve znění platném). Vzhledem k tomu, že nájemce do konce roku 2013 v bytě bydlel, se tato sleva dá 
považovat za přiměřenou s ohledem na nájemcem popsané zhoršené užívání. 

Dlužná částka činí 48 399,-Kč, jedna třetina z této částky činí 16 133,-Kč. Po odečtení slevy jedné třetiny činí 
dlužná částka 32 266,-Kč. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-312/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

s tím, aby panu P**** R***** (bývalý nájemce městského bytu č.1 v objektu Kollárova čp.1096, Úvaly) byla z 
dlužné částky 48 399,-Kč odečtena částka ve výši jedné třetiny a to částka 16 133,-Kč 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto usnesení 

nepřijato    pro: 0, proti: 4, zdržel se: 0 

Bod 9. Smlouva o z řízení věcného b řemene na stavbu "P řeložka STL PZ PE - ul. Hálkova, Úvaly" - 
výstavba splaškové kanalizace 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V rámci výstavby splaškové kanalizace v ulici Hálkova, Úvaly byla dne 17.10.2012 pod č.sml. 36/12/5655 
uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 153/1 a 950/1 v k.ú. Úvaly - 
přeložka STL ul. Hálkova. Přeložka plynovodu je již provedena a odbor investic a dopravy předkládá ke 
schválení smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu "Přeložka STL PZ PE - ul. Hálkova, Úvaly", kde 
obsahem věcného břemene je oprávnění plynárenské společnosti RWE GasNet s.r.o. provozovat plynárenské 
zařízení. 

 

Dopad na rozpočet: 605,- Kč  z položky 2321-38 - 65169 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-313/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Úvaly (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) na 
stavbu plynárenského zařízení "Přeložka STL PZ PE - ul. Hálkova, Úvaly" na pozemku parc.č.153/1 a 950/1 
v k.ú. Úvaly, která byla vyvolaná realizací stavby Splašková kanalizace Úvaly - II. etapa 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-smlouva o z řízení věcného b řemene 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 10. Technický dozor investora a bezpe čnost a ochrana zdraví p ři práci a autorský dozor na akci 
"Stavební úpravy budovy "C" základní školy Úvaly" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech. 
Předpokládaná hodnota stavebních prací na tyto stavební úpravy je 18 mil. Kč bez DPH (21.780.000 Kč včetně 
DPH). Dne 4.6.2014 usnesením č. R - 224/2014 Rada města schválila v návaznosti na schválení podání žádosti 
o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v programu MF č. 298213 „Podpora rozvoje a 
obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ vyčlenění peněžní částky 
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minimálně ve výši 30 % z rozpočtu projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Dne 19.6.2014 
Zastupitelstvo města usnesením č. Z - 68/2014 schválilo souhlas rady města s podáním žádosti o dotaci na 
stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech a souhlas rady města o spolufinancování města projektu 
minimálně ve výši 30 % z rozpočtu projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Ukončení projektu včetně 
financování akce musí být provedeno do konce roku 2014. Dne 25.7.2014 město obdrželo Registrační list 
projektu.  

V souvislosti s unesením Zastupitelstva města č. Z -  68/2014 odbor investic a dopravy uveřejnil zakázku na 
stavební práce dne 8.7.2014 na profilu zadavatele. Termín ukončení pro podání nabídek byl 5.8.2014 do 12.00 
hod. Administraci výběrového řízení a zpracování zadávací dokumentace provedla Mgr. Klára Zábrodská, 
sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město na základě vystavené objednávky.  

Pro technický dozor investora a bezpečnost a ochrany zdraví při práci odbor investic a dopravy zajistil 
poptávkové řízení. Předpokládaná hodnota této poptávky je 300.000 Kč bez DPH (363.000 Kč včetně DPH). 
Dle vnitřní směrnice č. 2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byly osloveny tři firmy. 

Autorem projektové dokumentace je společnost A.LT architects v.o.s., sídlem Závěrka 398/3, 169 00  Praha 6 - 
Břevnov. Předpokládaná hodnota za autorský dozor činí 100.000 Kč bez DPH (121.000 Kč včetně DPH). 

 

Dopad na rozpočet:  

- TDI a BOZP - 300.000 Kč bez DPH (363.000 Kč včetně DPH), hrazeno z kapitoly 3113 - 6121 

- autorský dozor - 100.000 Kč bez DPH (121.000 Kč včetně DPH), hrazeno z kapitoly 3113 - 6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-314/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  objednáním autorského dozoru na akci "Stavební úpravy budovy "C" základní školy Úvaly" u firmy 
A.L.T. architects v.o.s., se sídlem Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6, bude hrazeno z položky 3113 - 6121 

2.  objednáním technického dozoru investora a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na akci "Stavební 
úpravy budovy "C" základní školy Úvaly", bude hrazeno z položky 3113 - 6121 na základě výsledku 
poptávkového řízení 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města podpisem objednávky na technický dozor investora a bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
s vybraným uchazečem na akci "Stavební úpravy budovy "C" základní školy Úvaly" 

2.  města podpisem objednávky na autorský dozor na akci "Stavební úpravy budovy "C" základní 
školy Úvaly" v hodnotě 100.000 Kč bez DPH (121.000 Kč včetně DPH), bude hrazeno z 6313 - 
6121 

2.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 11. Dlužná částka pí Zuzany Gatyášové - splátkový kalendá ř 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 30.7.2014 navštívila odbor investic a dopravy paní Z***** G******** s tím, že nemůže splatit dlužnou částku 
ve výši 31 164,-Kč ke dni 31.7.2014, dle jejího sdělení se snažila, aby finance sehnala, ale žádný peněžní ústav 
ji neposkytl úvěr. 

Rada města na svém jednání dne 14.5.2014 usnesením č. R-195/2014 souhlasila s tím, že v případě uhrazení 
celkové dlužné částky do 30.6.2014 je město Úvaly ochotno jednat o přidělení bytu nikoliv však o prodloužení 
nájemní smlouvy z důvodu špatného technického stavu objektu čp.105. Dne 25.6.2014 rada města na svém 
jednání schválila usnesením č.R-267/2014 posunutí termínu uhrazení dlužné částky ve výši 31 164,-Kč do 
31.7.2014. 

Paní G********  bydlí v bytě č.3, objektu čp.105, Śkvorecká ulice, Úvaly od 1.4.2012 , od 1.7.2013 byt užívá bez 
platné nájemní smlouvy. Celá záležitost je řešena přes právního zástupce města Úvaly  u Okresního soudu 
Praha - východ. Dne 7.7.2014 informoval právní zástupce města Úvaly odbor investic a dopravy  o konečném 
rozsudku soudu Praha - východ o vyklizení bytu. Tento rozsudek ještě nenabyl právní moci. 
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S paní G********* jednal místostarosta Mgr.Borecký, bylo jí sděleno, že pokud  každý měsíc uhradí městu částku 
6 000,-Kč (první splátka bude dne 18.8.2014) bude předložen v měsíci září materiál na jednání rady města o 
přidělení bytu v objektu čp.75, Úvaly. 

K 31.7.2014 činí dlužná částka celkem 44 716,-Kč. Dlužná částka se navýšila nájemným a zálohami na služby 
za další měsíce (duben, květen, červen, červenec). 

Mgr. Poláková upozornila na skutečnost, že výše uvedená nájemkyně neplatí nájem a rada města řeší 
problematiku nájemkyně cca. 4 roky.  

Radní diskutovali o možnostech řešení pro pí Gatyášovou.  

Mgr. Poláková vznesla dotaz na to, jak je možné, že rada řeší vždy vysoké dlužné částky, kdo je odpovědný na 
odboru za vymáhání a zdali někdo vymáhá dlužné částky. Pí Reicheltová písemně odpoví Mgr. Polákové. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-315/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s uzavřením dohody o sjednání splátkového kalendáře na dlužnou částku 44 716,-Kč mezi městem Úvaly a 
Z****** G*********, ***** ********* ******, ***** na měsíční částku 6 000,-Kč po dobu 7 měsíců 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

vyrozumět nájemce ve smyslu tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 12. J ŘBU - Stavební úpravy komunikace v ulici Alešova, V.  Nováka (Vícepráce) 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Předmětem plnění veřejné zakázky ,,Stavební úpravy komunikace v ulici Alešova, V. Nováka (Vícepráce)" je 
provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách zakázky 
s názvem "Stavební úpravy komunikace v ulici Alešova, V. Nováka", a jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací.  

Organizaci jednacího řízení bez uveřejnění provedl na pokyn vedení odbor investic a dopravy. Odbor investic a 
dopravy dne 21. 7. 2014 obeslal prováděcí firmu ZETA Benátky se sídlem Letní stadion 660, 29471 Benátky 
nad Jizerou. Výše uvedená prováděcí firma podala svoji nabídku ve stanoveném termínu. Celkový součet 
víceprací činil 173 921 Kč bez DPH (210 444 Kč vč. DPH). Zároveň byly naceněny i méněpráce, tj.: práce, které 
nebylo možné na základě  objektivně nepředvídaných okolností realizovat v celkové výši 30 000 Kč bez DPH 
(36 300 Kč vč. DPH). Celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročil 20 % ceny původní veřejné 
zakázky.  

 

Dopad na rozpočet: 143 921,- Kč bez DPH (174 444 Kč včetně DPH): 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-316/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

vyhlášením jednacího řízení bez uveřejnění, které na pokyn vedení bylo odesláno prováděcí firmě ZETA 
Benátky se sídlem Letní stadion 660, 29471 Benátky nad Jizerou dne 21. 7. 2014 na investiční akci města 
"Rekonstrukce objektu čp. 65 nabízející volnočasové aktivity (Vícepráce)" 

I I .   bere  na  vědom í 

výsledek jednacího řízení bez uveřejnění 

I I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  města podpisem příslušného dodatku ke smlouvě 
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IV .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 13. Rekonstrukce p říjezdové komunikace v ulici Bulharská - p říjezd k MŠ Cukrovar 
Předkladatel:  

Dne 19. 2. 2014 město Úvaly zažádalo o poskytnutí dotace na projekt „MŠ Cukrovar pro Úvaly a okolí“, reg. č. 
CZ.1.15/3.2.00/78.01801 na ROP (regionální operační program) Střední Čechy. Zastupitelstvo města Úvaly na 
svém zasedání dne 24. 4. 2014 pod usnesením č. Z-42/2014 schválilo přijetí dotace a pověřilo starostu města 
podpisem smlouvy s ROP. Dne 11. 6. 2014 byla s ROP podepsána tato smlouva o poskytnutí dotace. V 
současné době byl vybrán dodavatel stavebních prací a v nejbližší době začne samotná výstavba. V souvislosti 
s touto skutečností je nutné zajistit adekvátní příjezd k objektu. V současné době je příjezd zajištěn po prašné 
komunikací z ulice Dobročovická. Vzhledem k výše uvedenému je nutné nyní vyhlásit výběrové řízení na 
zpracovatele kompletní projektové dokumentace tj.: dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS). Předpokládaná hodnota projektové 
dokumentace je 500 000 Kč bez DPH (605 000 vč. DPH) z rozpočtu města 2212-6121 (daň z nemovitosti). 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-317/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

nutnost rekonstrukce příjezdové cesty v ulici Bulharská z důvodu příjezdu k nové mateřské škole 

I I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na zpracovatele kompletní projektové dokumentace tj.: dokumentace pro územní rozhodnutí 
(DÚR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) v 
předpokládané hodnotě 450 000 Kč bez DPH 

I I I .   jm enu je  

členy sloučené komise a náhradníky pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Mgr. Petr Borecký,  Miloslav Kolařík, Bc. Petr Matura, Ilona Reicheltová, 

Náhradníci: Jitka Hamouzová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká, Anežka Růžičková, Jana Tesařová 

IV.   pověřu je  

starostu města podpisem smlouvy s vybraným uchazečem 

V.   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 14. Splašková kanalizace - Horova ulice v Úvale ch 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Společnost Sweco Hydroprojekt a.s., sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4 zpracovala projektovou dokumentaci 
na stavbu splaškové kanalizace a vodovodu v ulici na Ztraceném Korci a Horova v Úvalech (předpokládaná 
hodnota nákladů z roku 2009 je 17,5 mil. Kč). Přepracovaní řešení by umožnilo odkanalizování alespoň Horovy 
ulice, kdy v současné době výstavbu v této ulici blokují nedořešené majetkové vztahy v ulici na Ztraceném 
Korci. Projekt řeší část Horovy ulice odkanalizovat do ul. Na Ztraceném Korci - gravitačně. 

V souladu s usnesením Rady města ze dne 17.7.2014 č. R - 283/2014 a s výše uvedeným bylo objednáno u 
Ing. Vratislava Hály zpracování studie na ověření možnosti odkanalizování na tlakovou kanalizaci v horní části 
ul. Horova se zaústěním do šachty č. 815 a provedení finančního porovnání původního a nového řešení v 
hodnotě 14.876 Kč bez DPH (18.000 Kč včetně DPH). 

Na základě vystavené objednávky Ing. Hála předal zpracovanou studii proveditelnosti. Ve studii jsou uvedeny 
dvě alternativy: 
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- Alternativa 1 (původní řešení) - návrh vychází ze zásady maximálního využití přirozeného spádu území. 
Gravitační kanalizace bude z důvodu podcházení vodního toku Výmola doplněna čerpací stanicí umístěnou na 
levém břehu Výmoly mezi ulicemi Horova a Na Ztraceném korci. Součástí investice je rozšíření rozvodu pitné 
vody v ulici Na Ztraceném korci. Pro stanovení investiční náročnosti alternativy 1 je volen potřebný rozsah 
metráže kanalizačních řadů v gravitačním systému se zahrnutím veřejných částí přípojek nemovitostí, tedy 
včetně revizní, případně čerpací šachty a připojeného potrubí do uličního řadu. Pro srovnatelnost a přehled o 
veškerých nákladech stavby jsou zahrnuty i svody z nemovitostí do čerpacích jímek a revizních šachet 
gravitačních přípojek. Investiční náklady (veřejný a soukromý sektor) celkem dle této alternativy jsou 6.643.220 
Kč.  

- Alternativa 2 (nové řešení) - v této variantě se navrhuje využití gravitační kanalizační stoky "AB" v Horově ulici 
s odkanalizováním osmi nemovitostí v horní části Na Ztraceném korci tlakovým systémem.  Jedná se o klasický 
tlakový systém splaškového odvodnění s umístěním domovních přečerpávacích stanic na pozemcích vlastníků 
připojovaných nemovitostí. Pro stanovení investiční náročnosti alternativy 2 je shodně volen potřebný rozsah 
metráže kanalizačních řadů v gravitačním i tlakovém systému se zahrnutím obdobných částí přípojek 
nemovitostí, tedy včetně revizních případně čerpacích šachet a potrubí do uličního řadu. Investiční náklady 
(veřejný a soukromý sektor) celkem dle této alternativy jsou 6.654.455 Kč. 

 

Odbor investic a dopravy navrhuje alternativu 2 (nové řešení).  

 

Dopad na rozpočet:  

- alternativa 1 - 6.643.220 Kč 

- alternativa 2 - 6.654.455 Kč 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-318/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

alternativou 2 (nové řešení) ve věci akce "Úvaly - Horova čtvrť - splašková kanalizace" a souhlasí s 
pokračováním dalších kroků k realizaci akce 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 15. Výb ěr zhotovitele na stavební práce na akci "Stavební ú pravy budovy "C" základní školy 
Úvaly" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 11.6.2014 byla podána žádost o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v roce 
2014. Předpokládaná hodnota stavebních prací na tyto stavební úpravy je 18 mil. Kč bez DPH. Dne 4.6.2014 
usnesením č. R - 224/2014 Rada města schválila v návaznosti na schválení podání žádosti o dotaci na stavební 
úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech v programu MF č. 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ vyčlenění peněžní částky minimálně ve výši 30 % z 
rozpočtu projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Dne 19.6.2014 Zastupitelstvo města usnesením č. 
Z - 68/2014 schválilo souhlas rady města s podáním žádosti o dotaci na stavební úpravy budovy „C“ Základní 
školy v Úvalech a souhlas rady města o spolufinancování města projektu minimálně ve výši 30 % z rozpočtu 
projektu + výdaje, které nelze do dotace zahrnout. Ukončení projektu včetně financování akce musí být 
provedeno do konce roku 2014. V souvislosti s unesením Zastupitelstva města č. Z -  68/2014 odbor investic a 
dopravy uveřejnil zakázku na stavební práce dne 8.7.2014 na profilu zadavatele. Administraci výběrového řízení 
a zpracování zadávací dokumentace provedla Mgr. Klára Zábrodská, sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - 
Staré Město na základě vystavené objednávky. Předpokládaná hodnota zakázky byla 18 mil. Kč bez DPH.  

Jmenovaná hodnotící komise jmenovaná usnesením Rady města ze dne 17.7.2014 usnesením č. R - 279/2014 
se sešla v sídle zadavatele z důvodů výběru zhotovitele na stavební práce na akci "Stavební úpravy budovy "C" 
základní školy Úvaly". Komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek doporučuje přidělit zakázku 
uchazeči č. 1, společnosti DOMISTAV CZ a.s., Identifikační číslo 27481107, se sídlem Hradec Králové, 
Foerstrova 897/2, PSČ 500 02, zapsané u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2454, jehož 
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nabídková cena ve výši 13.492.053 Kč bez DPH (16.325.384,13 Kč včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou 
cenou. 

 

Dopad na rozpočet:  

- stavební práce 13.492.053 Kč bez DPH (16.325.384,13 Kč včetně DPH), dotace 70 % 9.444.437,1 Kč bez 
DPH (11.427.769 Kč včetně DPH), vlastní náklady 4.047.615,9 Kč bez DPH (4.897.615 Kč včetně DPH), 
schváleno v rozpočtovém opatření č. VI pro rok 2014 - položka 3113 - 6121 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-319/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek jmenované 
usnesením Rady č. R-279/2014 ze dne 17. července 2014 ohledně podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Stavební úpravy budovy „C“ základní školy v Úvalech“ (dále jen „Zakázka“) o výběru 
nejvhodnější nabídky a přidělení Zakázky uchazeči č. 1, společnosti DOMISTAV CZ a.s., Identifikační číslo 
27481107, se sídlem Hradec Králové, Foerstrova 897/2, PSČ 500 02, zapsané u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2454, jehož nabídková cena ve výši 13.492.053,- v Kč bez DPH (16.325.384,13 Kč 
včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou cenou 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, společností DOMISTAV CZ a.s 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 16. Výb ěrové řízení na stavební práce na akci "Opravy komunikací v Úvalech" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na investiční akci města "Úvaly - rekonstrukce 
místních komunikací v Úvalech". Jelikož není vyřešeno majetkoprávní vyrovnání, prodlužuje se samotná 
realizace rekonstrukce těchto ulic. Tyto ulice jsou frekventované a komunikace jsou ve velmi špatném stavu. 
Vedení města se shodlo na zajištění provizorního řešení a to opravy komunikací do doby vyřešení 
majetkoprávních sporů a následné těžké rekonstrukce ulic. 

Na základě usnesení Rady města č. R-301/2014 odbor investic a dopravy vyhlásil veřejnou zakázku na 
stavební práce na akci "Opravy komunikací v Úvalech". Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení 
veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zpracování stavby "Opravy komunikací v 
Úvalech". Jedná se o ulice Grégrova, Guth-Jarkovského, Rašínova a Dobrovského. Předpokládaná hodnota 
zakázky na stavební práce činila 3,5 mil. Kč bez DPH. Jedná se proto o veřejnou zakázku malého rozsahu. Dle 
vnitřní směrnice č. 2/2014 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla veřejná zakázka uveřejněna na 
profilu zadavatele a zároveň byla zadávací dokumentace rozeslána pěti uchazečům. 

Termín ukončení pro podání nabídek byl 12.8.2014 do 12.00 hod. Dle zadávací dokumentace bylo základním 
hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídková cena. Nabídku podalo pět firem. 

Jmenovaná hodnotící komise jmenovaná usnesením Rady města ze dne 8.7.2014 usnesením č. R - 301/2014 
se sešla 12. 8. 2014 v sídle zadavatele z důvodů výběru zhotovitele na stavební práce na akci "Opravy 
komunikací v Úvalech". Uchazeč č. 2, společnost František Bambula (IČ: 60505494), nepředložil následující 
dokumenty: 1) Seznam služeb (minimálně 3) obdobného charakteru jako předmět veřejné zakázky, tj. 
rekonstrukce povrchů ulic - ve formě čestného prohlášení podepsaného odpovědným zástupcem uchazeče, 2) 
osvědčení o autorizaci 3) Kopii pojistné smlouvy (nebo pojistného certifikátu vydaného pojišťovnou), jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě. Uchazeč č. 4, společnost Trames s.r.o. (IČ: 
26167107), nepředložil následující dokumenty: 1) Seznam služeb (minimálně 3) obdobného charakteru jako 
předmět veřejné zakázky, tj. rekonstrukce povrchů ulic - ve formě čestného prohlášení podepsaného 
odpovědným zástupcem uchazeče, 2) osvědčení o autorizaci 3) Kopie pojistné smlouvy (nebo pojistného 
certifikátu vydaného pojišťovnou), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě. 
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S ohledem na výše uvedené Komise doporučuje vyřadit nabídku uchazeče č. 2, společnosti František Bambula 
(IČ: 60505494) a uchazeče č. 4, společnosti Trames s.r.o. (IČ: 26167107), kteří splnění kvalifikace neprokázali, 
z účasti v zadávacím řízení Zakázky. 

Komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek doporučuje přidělit zakázku uchazeči č. 3, 
společnosti Jiří Hovorka, sídlem Hradeším 145, 282 01 Český Brod, jehož nabídková cena ve výši 2.458.902 Kč 
bez DPH (2.975.271 Kč včetně DPH) byla nejnižší nabídkovou cenou. 

 

Dopad na rozpočet: 2.458.902 Kč bez DPH (2.975.271 Kč včetně DPH) 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-320/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek 
jmenované usnesením Rady č. R-301/2014 ze dne 7. srpna 2014 ohledně veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Opravy komunikací v Úvalech“ (dále jen „Zakázka“) o vyřazení 
nabídky uchazeče č. 2, společnosti František Bambula (IČ: 60505494), z důvodu nesplnění prokázání 
kvalifikace 

2.  v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek 
jmenované usnesením Rady č. R-301/2014 ze dne 7. srpna 2014 ohledně veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Opravy komunikací v Úvalech“ (dále jen „Zakázka“) o vyřazení 
nabídky uchazeče č. 4, společnosti Trames s.r.o. (IČ: 26167107), z důvodu nesplnění prokázání 
kvalifikace 

3.  v souladu s doporučením sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek 
jmenované usnesením Rady č. R-301/2014 ze dne 7. srpna 2014 ohledně veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Opravy komunikací v Úvalech“ (dále jen „Zakázka“) o výběru 
nejvhodnější nabídky a přidělení Zakázky uchazeči č. 3, společnosti Jiří Hovorka, sídlem Hradeším 145, 
282 01 Český Brod, jehož nabídková cena ve výši 2.458.902 Kč bez DPH (2.975.271 Kč včetně DPH) 
byla nejnižší nabídkovou cenou 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

města MUDr. Jana Šťastného podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, společností Jiří Hovorka 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 17. Vyhodnocení poptávkového řízení - zajišt ění technického dozoru investora p ři realizaci akci 
"Zasakovací pás Horoušánky" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Jedná se o zajišťování autorského a technického dozoru investora při realizaci akce zejména převzetí 
staveniště, kompletní dohled a kontrola v průběhu stavby a zpracování závěrečného vyhodnocení při 
dokončení. 

 

Poptávka 

 

Dne 16.7.2014 byly poptány tři firmy k zaslání cenové nabídky na výše uvedenou činnost. 

 

1. Jan Neuwirth, KRAJINOPROJEKT s.r.o., Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
(janneuwirth@seznam.cz) 

2. Petr Špaček, Vejvoda, spol. s r.o., Hauptova 594, 156 00 Zbraslav (petr.spacek@vejvoda.cz) 

3. Štefan Tomašák - TOMSTAV, Fuchsova 95, 156 00 Praha 5 (stefan.tomasak@seznam.cz) 

 

Zájemci 
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1. Jan Neuwirth, KRAJINOPROJEKT s.r.o., Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
(janneuwirth@seznam.cz) 

 

Nabídnutá cena za provádění činnosti technického dozoru investora dle přílohy č.6 Sazebníku UNIKA - 
Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru je 49 000 Kč bez DPH 

 

2. Petr Špaček, Vejvoda, spol. s r.o., Hauptova 594, 156 00 Zbraslav (petr.spacek@vejvoda.cz) 

 

Nabídnutá cena za provádění činnosti technického dozoru investora je 35 000 Kč bez DPH. 

 

 

 

 

Vyhodnocení 

 

Na základě komplexního zvážení všech došlých nabídek, které Odbor životního prostředí a územního rozvoje 
vyhodnotil, doporučuje uzavřít smlouvu s Petrem Špačkem, Vejvoda, spol. s r.o., Hauptova 594, 156 00 
Zbraslav 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-321/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

výsledek poptávkového řízení na zajištění technického dozoru  investora při realizaci akci "Zasakovací pás 
Horoušánky" 

I I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy s Petrem Špačkem, Vejvoda, spol. s r.o., Hauptova 594, 156 00 Zbraslav 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k materiálu Rady m ěsta Úvaly - cenová nabídka Neuwirth 

Příloha č.2 k materiálu Rady m ěsta Úvaly - cenová nabídka Špa ček 

Příloha č.3 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - vyhodnocení poptávkového řízení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 18. Dopln ění komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele 
projektu "Zasakovací pás Horoušánky" 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města ke jmenování doplněnou komisi pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele projektu "Zasakovací pás Horoušánky". 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje navrhuje na základě doporučení následující složení komise, 
doplněné o Ing. Jaroslava Vrzáka jako člena komise: 

Členové: MUDr Jan Šťastný, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Adriana 
Bednarčíková, Ing. Jaroslav Vrzák 

Náhradníci: JUDr. Petr Petržílek, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Miloslav Kolařík, Blanka Reinerová 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-322/2014 

Rada města Úvaly 
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I .   jm enu je  

členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

Členové: MUDr Jan Šťastný, Petr Borecký, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., 
Adriana Bednarčíková, Ing. Jaroslav Vrzák 

Náhradníci: JUDr. Petr Petržílek, Dr. Vítězslav Pokorný, Jana Tesařová, Miloslav Kolařík, Blanka Reinerová 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 19. Vyhodnocení poptávkového řízení - administrace dotace "Zasakovací pás Horoušá nky" z 
SFŽP ČR v rámci Opera čního programu Životní prost ředí 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Jedná se o zajišťování a provádění veškeré agendy s tímto projektem spojené. Dále se jedná zejména o 
kompletní zajišťování a administraci dotací, spojené s průběhem a dokončením jejich čerpání, včetně 
vyúčtování, monitoringu a závěrečného vyhodnocení. Žádost o podporu ze SFŽP ČR byla akceptována 19.6. 
2014.  

Poptávka 

Dne 16.7.2014 byly poptány tři firmy k zaslání cenové nabídky na výše uvedenou činnost. 

1. Miloš Ciniburk, eNovation s.r.o., Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1 (milos.ciniburk@seznam.cz) 

2. M’am’aloca, o.s., Havelská 3, Štolmíř, 282 01 Český Brod (info@mamaloca.cz) 

3. Jan Neuwirth, KRAJINOPROJEKT s.r.o., Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
(janneuwirth@seznam.cz) 

 

Zájemci 

1. Miloš Ciniburk, eNovation s.r.o., Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1  (milos.ciniburk@seznam.cz) 

Celková cena za balíček „AfterCare“(viz. nabídka firmy eNovation s.r.o.) je 85 500 Kč bez DPH. „Služba 
AfterCare je poskytována jako komplexní balíček pokrývající úkony uvedené v nabídce, a to po celou dobu 
realizace a období monitoringu projektu. Klient tak za měsíční poplatek obdrží profesionální službu zajišťující 
plnou metodickou podporu a administrativní správnost dotačního projektu.“ 

 

2. Jan Neuwirth, KRAJINOPROJEKT s.r.o., Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
(janneuwirth@seznam.cz) 

Za celkovou službu, od zajištění a kompletace dokladů pro projekt, které jsou požadovány pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OPŽP až po zpracování závěrečného vyhodnocení akce, nabízejí cenu 58 
000 Kč bez DPH. 

 

Vyhodnocení 

Na základě komplexního zvážení všech došlých nabídek, které Odbor životního prostředí a územního rozvoje 
vyhodnotil, doporučuje uzavřít smlouvu s Ing. Janem Neuwirthem z firmy KRAJINOPROJEKT s.r.o. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-323/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

výsledek poptávkového řízení na administraci dotace "Zasakovací pás Horoušánky" z SFŽP ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí 

I I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy s Ing. Janem Neuwirthem, KRAJINOPROJEKT s.r.o., Ostrovského 3, 150 00 Praha 5 - 
Smíchov 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Vyhodnocení poptávkového řízení 
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přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 20. Metodický pokyn - z řizování nových vodovodních p řípojek 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města ke schválení Metodický pokyn pro 
zřizování nových vodovodních přípojek, který zpracovala společnost Vodohospodářský rozvoj Praha, a.s. Tento 
materiál stanovuje základní pravidla pro úhradu nákladů spojených s připojením nemovitosti na vodovod. 
Náklady na vybudování přípojky nese vlastník nemovitosti, mimo dodávku následujícího materiálu: boční 
navrtávací pas, šoupátko a zemní souprava pro domovní přípojku a vodoměr.Tento materiál je součástí 
vodovodu a náklady na jeho pořízení nese vlastník vodovodu, tedy Město. Tato metodika vychází  z platné 
legislativy - zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-324/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

Metodický pokyn pro zřizování nových vodovodních přípojek vypracovaný společností Vodohospodářský 
rozvoj a výstavba, a.s., Praha, v 07/2014 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení včetně zveřejnění na webu města 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Metodický pokyn 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 21. Informace Základní školy Úvaly, okres Praha -východ - smlouva o výp ůjčce 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

V souladu se zřizovací listinou informuje Základní škola Úvaly, okres Praha-východ zřizovatele o uzavřené 
smlouvě o výpůjčce. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-325/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o smlouvě o výpůjčce, kterou uzavřela Základní škola Úvaly, okres Praha-východ: 

- Soňa Formanová, IČ 45109541 - školní tělocvična v budově B 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o výp ůjčce 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 22. Členství v letopisecké komisi a  pracovní skupin ě Sever 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na podnět předsedkyně letopisecké komise je předkládán návrh na jmenování PhDr. Anděly Horové, bytem 
******* ***, ***** členkou letopisecké komise, na podnět členů pracovní skupiny Sever je předkládán návrh na 
jmenování Mgr. Davida Zapletala, bytem ****** ****, ***** ******** členem pracovní skupiny Sever. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-326/2014 
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Rada města Úvaly 

I .   jm enu je  

1.  PhDr. Andělu Horovou, bytem ******* ***, ***** členkou letopisecké komise 
Ing. Davida Zapletala, bytem ****** ****, ***** ******** členem pracovní skupiny Sever 

2.  Ing. Michala Bredu členem investiční komise a členem pracovní skupiny Slovany 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 23. Vnit řní předpisy M ěstské policie Úvaly 
Předkladatel: Jan Šťastný, starosta 

Starosta města předkládá Organizační řád Městské policie Úvaly, jehož schválení je v kompetenci rady města, 
zároveň informuje o vydání Vnitřní směrnice pro manipulaci s pokutovými bloky Městské policie Úvaly. Oba 
dokumenty jsou účinné od 1.9.2014. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-327/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

Organizační řád Městské policie Úvaly 

I I .   bere  na  vědom í 

Vnitřní směrnici pro manipulaci s pokutovými bloky Městské policie Úvaly 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Organiza ční řád Městské policie Úvaly 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Vnit řní sm ěrnice pro manipulaci s pokutovýmo bloky 
Městské policie Úvaly  

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 24. P řijetí dotace z Opera čního programu životní prost ředí - Realizace protipovod ňových 
opat ření - Úvaly 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Dle informace z webových stránek OPŽP město Úvaly obdrželo dotaci v rámci Operačního programu Životní 
prostředí na realizaci protipovodňových opatření ve městě Úvaly.Projekt řeší systém povodňové služby a 
preventivní protipovodňové ochrany města. Předmětem projektu je řešení špatného stavu Místního 
informačního systému, absence prvků lokálního výstražného systému a digitalizace Povodňového plánu města.. 
V rámci realizace projektu bude vybudován nový bezdrátový rozhlas ( 139 ks hlásičů, 391 ks reproduktorů) , 
instalovány prvky lokálního výstražného systému ( 3 x hladinoměry) a zcela nově zpracován digitální povodňový 
plán města. projekt bude realizován na k.ú. Úvaly a částečně na k.ú. Horoušany ( rozhlas). 

Výše dotace je 5.377.803,- Kč. Celkové náklady 6.011.449,- Kč, z toho uznatelné náklady ve výši 5. 975.338,- 
Kč. Spoluúčast města ve výši 10% činí 601.145,- Kč. 

Dopad na rozpočet: Spoluúčast města ve výši 10% činí 601.145,- Kč. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-328/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

zastupitelstvu města přijetí dotace z Operačního programu životní prostředí - 58.výzva, prioritní osa 1 - 
Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování povodní na akci Realizace protipovodňových 
opatření - ÚVALY 

I I .   uk ládá  
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1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zahájit přípravné kroky na realizaci dotace 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 25. P řijetí dotace z Fond ů Středočeského kraje - Revitalizace vodních ekosystém ů v povodí 
Výmoly 
Předkladatel: Martina Bredová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Dne 15.5. 2014 obdržel Odbor životního prostředí a územního rozvoje od Středočeského kraje vyrozumění, že 
dne 28. 4. 2014 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje naši Žádost  o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Středočeského kraje v rámci Fondu životního prostředí a zemědělství ze dne 17.12.2013. Město Úvaly tak 
obdrželo dotaci na projekt "Revitalizaci vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině".  

 

Tento projekt zahrnuje 2 etapy, které na sebe navazují.  

 

1. etapa ¨- identifikace lokálních povodňových rizik v povodí  

2. etapa - návrh revitalizačních a nápravných opatření 

 

Předmětem studie je provedení inženýrských, průzkumných a projektových prací pro zvýšení ochrany území v 
povodí Výmoly před následky povodňových průtoků. 

Studie proveditelnosti by měla řešit v první řadě identifikaci lokálních povodňových rizik a následně návrh 
opatření na zvýšení ochrany sídel v povodí toku Výmola.  

 

 

Celkové předpokládané náklady jsou 1 000 000 Kč. Dotace byla schválena ve výši 950 000 Kč. Spoluúčast 
města ve výši 5% činí 50 000 Kč. 

 

Dopad na rozpočet: spoluúčast města ve výši 5% činí 50 000 Kč. 

 

 . 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-329/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

zastupitelstvu města přijetí dotace ze Středočeského kraje z Fondu životního prostředí a zemědělství na 
projet "Revitalizace vodních ekosystémů v povodí Výmoly - zadržení vody v krajině" 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zahájit přípravné kroky na realizaci dotace 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

26. Ukončení jednání 

 

 

 

 

Podnět - Mgr. Poláková požádala o prověření, zdali má firma Betvar povolení na ceduli ,,vyhrazené parkoviště" (pí 
Reicheltová). 
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Podnět - p. Štěpánovský požádal o předložení výkazu jízd na zametací auto, které používá VPS (pí Reicheltová, p. 
Prchal). 

 

Starosta ukončil jednání v 21:00 hodin. 

 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
 

  
  
 

  
  

 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v 
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na 
městském úřadě. 


	PŘEHLED schválených usnesení 14. jednání Rady města Úvaly ze dne 13.8.2014
	Zápis z jednání



