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ZÁPIS 
21. mimořádné jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 5. 11. 2019 v 8:00 hod.  

Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

 
Přítomni:  Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Miloslav Kolařík  

Hosté:  Jana Tesařová, Jitka Hamouzová, Mgr. Petr Matura, JUDr. Patrik Šebesta,   
Omluveni: Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová  
Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe,   
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání rady, které se konalo v mimořádném termínu v 8:00 hodin a poté přítomní schválili níže 
uvedený program. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Darovací smlouvy - finan ční dary na akci "Rozsvícení váno čního stromu" a 
oslavy ,,30 let Svobody" 

Schválen 

3. Udělení ocen ění Junior m ěsta Úvaly 2019 Schválen 

4. Žádost o vydání stanoviska k d ělení pozemk ů Schválen 

5. Pořízení ponorných míchadel do ČOV Úvaly - obnova vodohospodá řských 
investic m ěsta Úvaly 

Schválen 

6. Informace - z řízení nového spínacího bodu pro ve řejné osv ětlení v ul. 
Škvorecká 

Schválen 

7. Cenová nabídka na po řízení zařízení pro posílení dodávky elektrické energie na 
akce po řádané m ěstem Úvaly 

Schválen 

8. Žádost o odprodej části pozemku parcelní číslo 186/1 o velikosti cca 52 m 2, 
katastrální území Úvaly u Prahy 

Schválen 

9. Výměna a nastavení antén v četně dodání zesilova če na objektech v majetku 
města z důvodu nového vysílání DVB - T2, Prokopa Velikého 134 6 a 1347, 
Kollárova 1095 a 1096, Úvaly 

Schválen 

10. Výsledek poptávkového řízení na stavební práce na akci "Chodník u pivovaru  
Libertas p ři ulici Škvorecká na pozemcích parc. č. 291/1 a 306/1, k. ú. Úvaly u 
Prahy" 

Schválen 

11. Kupní smlouva na prodej části pozemku parcelní číslo 276/27 o vým ěře 3 322 
m2, který vznikne odd ělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického 
plánu, katastrální území Úvaly u Prahy - pozemek vy užívaný jako parkovišt ě u 
nádraží 

Schválen 

12. Schválení p ředložených ZBV (zm ěna během výstavby) č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3 
ke smlouv ě o dílo na stavební práce v rámci akce "III/10165, průtah (ulice 5. 
května) Stavba, Úvaly" 

Schválen 

13. Nebazénová část - kontejnery - rozší ření Schválen 

14. Cenová nabídka na automatizaci bazénové technol ogie na koupališti Schválen 

15. Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouv ě ze SFŽP, zkvalitn ění životního 
prost ředí 

Schválen 
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Bod  Věc Stav po jednání 

16. Předložení Smlouvy o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na projekt „Bezpe čné Úvaly“ 

Schválen 

17. Předložení Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpo čtu Státního fondu životního 
prost ředí ČR k projektu „Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v 
Úvalech" 

Schválen 

18. Různé  

19. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady  

20. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 
 

Bod 2. Darovací smlouvy - finan ční dary na akci "Rozsvícení váno čního stromu" a oslavy ,,30 let 
Svobody" 
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Radě města jsou předkládány ke schválení darovací smlouvy na finanční dary. Finanční prostředky budou 
využity na zajištění Ježíškovy pošty na akci "Rozsvícení vánočního stromu" a oslavy "30 let svobody". 

Usnesení č. R-416/2019 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření níže uvedených darovacích smluv, darované finanční prostředky byly využity na zajištění Ježíškovy 
pošty na akci "Rozsvícení vánočního stromu": 

- Krutský spol. s.r.o., IČO. 25653504, 3.000,- Kč 

- David Fidler, IČ: 70762881, 2.000,- Kč 

- KC Trans, spol. s.r.o. IČO: 27060551, 3.000,- KČ 

- STAVITELSTVÍ KROUTIL, spol. s.r.o., IČO: 27157351, 500,- Kč 

- BOS, spol. s.r.o. IČO: 45281521, 4.000,- Kč 

- GEOKA spol. s.r.o. IČO: 49826433, 2.000,- Kč 

- Tomáš Drábek, IČO: 60506288, 2.000,- kČ 

- ACÚ - Auto Centrum /valy, s.r.o. IČO: 26159872, 2.000,- Kč 

- BELZA - GEO spol. s.r.o., IČO: 27231429, 1.500,- Kč 

- ENERGOEKONOM spol. s.r.o., IČO: 47535873, 2.500,- Kč 

- Josef Kořínek, IČO: 64176428, 1.000,- Kč 

- Jan Bašta, IČO: 45878021, 2.000,- Kč 

- Jiří Hovorka, IČO: 45113831, 5.000,- Kč 

- Svatoslav Nováček FINO s.r.o., IČO: 04557344, 500,- Kč 

- Pavel Běhavý, IČO: 41438485, 2.000,- Kč 

 

uzavření níže uvedených darovacích smluv, darované finanční prostředky byly využity na zajištění akce 
"Oslavy 30.let svobody": 

- Jiří Hovorka, IČO: 45113831, 30.000,- Kč 

- BC Natrix s.r.o.  IČO 25054457, 5.000,- Kč  

- AUTO PROTEC, s.r.o., IČO 25089978, 5.000,- Kč 

I I .   pověřu je  

1.  Starostu 

1.  podpisem darovacích smluv 
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I I I .   uk ládá 

1.  vedoucí ekonomického odboru OE 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - návrh smlouvy 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 3. Ud ělení ocen ění Junior m ěsta Úvaly 2019 
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Zastupitelstvo města schválilo dne 10.11.2011 usnesením č. Z - 0138/011 Pravidla pro ocenění „Junior města 
Úvaly“, podle kterých může být oceněn junior (mladší 18 let) za vykonání výjimečného činu, podání výjimečného 
výkonu, reprezentace města na výjimečné úrovni. 

Podané nominace:  

Magdalena Havlíková,  10 let,  za vynikající výsledky v oblasti sportu  

Magdalena  se věnuje karate a plavání, v obou sportech dosahuje úspěchů: 

 

Karate: 

2.11.2019 Mistrovství ČR  - 2. místo kata, 2. místo kumite, 1. místo kata team 

25.5.2019 Mistrovství Evropy - 1. místo kata, 1. místo kumite 

 

Plavání: 

8.6.2019 Letní pohár ČR 10-ti letých - 11. místo 50 m volný způsob, 9. místo 400 m volný způsob (účast v 6-ti 
disciplínách a 2 štafetách) 

Pravidelně se umísťuje na 1. až 3. místě v krajských soutěžích. 

 

Ocenění bude předáno na akci Rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2019.  

Dopad na rozpočet:  kapitola 6112 položka 5194 do 2.000,- Kč 

Usnesení č. R-417/2019 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.   udělit ocenění Junior města Úvaly 2019  Magdaleně Havlíkové za vynikající výsledky v oblasti 
sportu 

I I .   uk ládá 

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  předložit materiál ve smyslu tohoto usnesení na nejbližším jednání zastupitelstva 

Termín: 31.12.2019 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 4. Žádost o vydání stanoviska k d ělení pozemk ů 
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost o vydání stanoviska k dělení 
pozemků, kterou podal pan R***** F**** dne 16.10.2019, který zastupuje majitele pozemků v lokalitě Vinice 
pana Ing. M******** B**** a pana J*** Š***** Jedná se o dělení pozemků parc. č. 3146/2 o výměře 184 m2 a 
parc. č. 3972/4, o výměře 12314 m2, nacházející se v k.ú. Úvaly u Prahy, zapsané na LV č. 3600 a dále 
pozemků 3968 o výměře 508 m2, parc. č. 3970/2 o výměře 956 m2, parc. č. 3971/1 o výměře 1676 m2, parc. č. 
3972/3 o výměře 4474 m2, parc. č. 3984/2 o výměře 66 m2, parc. č. 3146/5 o výměře 146 m2, všechny v k.ú. 
Úvaly u Prahy, zapsané na LV č. 1423. Navrhované dělení je vyznačeno v přiloženém Geometrickém plánu č. 
3106-141/2019, který odsouhlasil Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče ve svém 
stanovisku ze dne 5.8.2019 v rámci svého Závazného stanoviska orgánu územního plánování.  
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Důvod proč je žádost o vydání stanoviska k dělení pozemku předložena je, že rozdělení pozemků, dle 
předloženého Geometrického plánu není v souladu se schválenou Územní studií pro lokalitu Vinice z ledna 
2014, kterou zpracovala firma PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658, Praha 4. 

Usnesení č. R-418/2019 

Rada města Úvaly 

I .   nesouh las í  

s vydáním souhlasného stanoviska k dělení pozemků parc. č. 3146/2 o výměře 184 m2 a parc. č. 3972/4, o 
výměře 12314 m2, nacházející se v k.ú. Úvaly u Prahy, zapsané na LV č. 3600 a dále pozemků 3968 o 
výměře 508 m2, parc. č. 3970/2 o výměře 956 m2, parc. č. 3971/1 o výměře 1676 m2, parc. č. 3972/3 o 
výměře 4474 m2, parc. č. 3984/2 o výměře 66 m2, parc. č. 3146/5 o výměře 146 m2, všechny v k.ú. Úvaly u 
Prahy, zapsané na LV č. 1423 dle předloženého Geometrického plánu č. 3106-141/2019 1) z důvodu 
nedodržení platného doporučení územního plánu (minimální velikost parcely v rozvojové ploše určené k 
zastavění rodinným domem je stanovena na 800 m2) 

I I .   uk ládá 

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2019 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 5. Po řízení ponorných míchadel do ČOV Úvaly - obnova vodohospodá řských investic m ěsta 
Úvaly 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení pořízení 3 ks Axiálních ponorných míchadel APM 
1406-3. Tyto míchadla jsou dle sdělení provozovatele nutná pro správný provoz ČOV Úvaly a budou pořízena v 
rámci obnovy vodohospodářských investic města Úvaly.  

 

Dopad na rozpočet: á 62.040,- Kč - tj. 186.120,- Kč z kapitoly 2321/1 - 5171 

Usnesení č. R-419/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním 3 ks Axiálních ponorných míchadel APM 1406-3 do ČOV dle specifikace v objednávce za 
cenovou nabídku 186.120,- Kč bez DPH od spol. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČO: 25355015, 
se sídlem: Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín, kapitola 2321/1 - 5171 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem objednávky s vybraným dodavatelem 

I I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 26.11.2019 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 6. Informace - z řízení nového spínacího bodu pro ve řejné osv ětlení v ul. Škvorecká 
Předkladatel:  

Odbor investic a dopravy informuje, že v rámci výstavby Pivovaru Libertas byl proveden nový spínací bod pro 
veřejné osvětlení v ul. Škvorecká. Stávající zapínací skříň byla součástí starého zděného plotu (zdi), který byl v 
majetku pivovaru a v rámci stavby pivovaru zbourán. Z důvodu zajištění provozu veřejného osvětlení musela být 
tato situace ihned řešena, tak aby bylo osvětlení v ulici funkční. Práce na obou stavbách musely být 
koordinovány. Vyčíslení nákladů bylo provedeno až po ukončení zprovoznění stavby Pivovaru.  Realizaci pro 
město zajišťovala firma Antonín Pácal, Kollárova 1235, Úvaly, IČO: 74236601 a náklady činí 53.631,- Kč bez 
DPH (64.893,51 Kč vč. DPH). 
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Dopad na rozpočet: 64.893,51 Kč vč. DPH z kapitoly 3631 - 6121 

Usnesení č. R-420/2019 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  

realizaci spínacího bodu pro veřejné osvětlení v ul. Škvorecká 

I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit úhradu za provedené práce Antonínu Pácalovi, Kollárova 1235, Úvaly, IČO: 74236601. 
Náklady činí 53.631,- Kč bez DPH (64.893,51 Kč vč. DPH), kapitola 3631 - 6121 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-cenová nabídka spínací bod 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 7. Cenová nabídka na po řízení zařízení pro posílení dodávky elektrické energie na ak ce 
pořádané m ěstem Úvaly 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 16.10.2019 proběhlo jednání ve věci konání akcí pořádaných městem Úvaly za přítomnosti zástupců 
odboru investic a dopravy, správního odboru, technických služeb, elektrikáře, tajemnice a místostarosty. Na 
tomto jednání byly řešeny počty stánků, elektrické připojení k jednotlivým stánkům, osvětlení, podium atd., které 
jsou použity na akcích, pořádaných městem Úvaly na náměstí Arnošta z Pardubic nebo na pozemku pod 
školou. 

V současné době je elektrická energie vedena v pilířích veřejného osvětlení na náměstí. Dále je při těchto akcí 
využívána elektrická energie z objektu čp.95, Arnošta z Pardubic - objekt Městského úřadu. V minulém roce  
docházelo při těchto akcí k výpadkům elektrické energie, což bylo způsobeno tím, že stávající příkon je již 
nedostačující. Aby k tomuto nedocházelo bylo domluveno řešení a to, že v objektu čp.95 bude vyhotovena v 
pojistkové skříni nová zásuvka, která bude používána pouze na akce pořádané městem Úvaly a  město Úvaly 
zakoupí dvě rozvodnice. Na základě výše uvedeného nechal odbor investic a dopravy zpracovat cenovou 
nabídku od pana Pácala. Cenová nabídka včetně materiálu činí částku ve výši 122 690,- Kč bez DPH ( 148 
455,-Kč vč.DPH). Finance budou převedeny dle sdělení místostarosty pana Kimbembe na kapitolu 3631 
položka 5137. 

 

 

Dopad na rozpočet: - 122 690,-Kč bez DPH (148 455,-Kč) 

kapitola 3631 položka 5137 

Usnesení č. R-421/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

cenovou nabídkou na posílení dodávky elektrické energie na akce pořádané městem Úvaly u Antonína 
Pácala, se sídlem Kollárova 1 235, 250 82, Úvaly, IČO:74236601. Cenová nabídka činí 148 455,-Kč vč.DPH 

I I .   uk ládá 

1.  Alexisovi Kimbembemu, uvolněnému místostarostovi 

prostřednictvím vedoucí ekonomického odboru v rozpočtu přesunout částku 148 455,-Kč na kapitolu 
3631 položku 5137 

Termín: 31.12.2019 
2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

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

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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Bod 8. Žádost o odprodej části pozemku parcelní číslo 186/1 o velikosti cca 52 m 2, katastrální 
území Úvaly u Prahy 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení prodej části pozemku parcelní číslo 186/1 o 
velikosti cca 52 m2 společnosti ČEZ Distribuce a.s. Důvod prodeje této části pozemku je umístění nové 
trafostanice včetně ochranného pásma o ploše cca 52 m2. Stávají trafostanice č.PY_1156 je umístěna na 
pozemcích parcelní číslo 186/2 a parcelní číslo 187/3, katastrální území Úvaly u Prahy. Na tuto trafostanici má 
město Úvaly uzavřenou nájemní smlouvu NSN/4013/2018 na dobu určitou a to do 31.12.2021 se společností 
ČEZ Distribuce a.s. Nájemné činí 7 000,-Kč/rok. Tato smlouva byla schválena radou města dne 14.8.2018 
usnesením č,R-342/2018. 

Na základě výše uvedeného nechal odbor investic a dopravy zpracovat znalecký posudek č.44-18-4313 
vypracován znalcem panem Františkem Mrázem. V záměru bude uvedena minimální nabídková cena dle 
vypracovaného znaleckého posudku č.44-18-4313, která činí 83 000,-Kč. 

Usnesení č. R-422/2019 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  schválit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 186/1 o velikosti cca 52 m², katastrální území 
Úvaly u Prahy za minimální částku 83 000,-Kč za účelem umístění nové trafostanice včetně 
ochranného pásma 

2.  jmenovat výběrovou komisi v tomto složení: 

Josef Polák, Blanka Viktorová, Ing. Renata Stojecová, Marcela Benešová, Adriana Bednarčíková 

I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 30.11.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zám ěr 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 9. Vým ěna a nastavení antén v četně dodání zesilova če na objektech v majetku m ěsta z 
důvodu nového vysílání DVB - T2, Prokopa Velikého 134 6 a 1347, Kollárova 1095 a 1096, Úvaly 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Z důvodu přechodu vysílání z DVB-T na DVB-T2 (nový standard digitálního pozemního televizního vysílání), 
předkládá odbor investic a dopravy cenovou nabídku na nastavení a výměnu antén, dodání programovatelného 
zesilovače, kontrolu a výměnu koaxiálních kabelů na společných anténách v objektech města. Jedná se o 
objekty, které mají společnou anténu v Prokopa Velikého 1346 a 1347 a dále Kollárova 1095 a 1096. Avizované 
vypnutí vysílání DVB-T má být 27.11.2019 a dále 8.1.2020 (vysílač Praha Žižkov a Praha Cukrák). 

Společnou anténu má město také na objektu DPS, ale tam již rekonstrukce STA proběhla na začátku tohoto 
roku a je již připravena na nové vysílání DVB-T2. 

Předpokládané náklady: objekty v  Prokopa Velikého rozpětí od 25.000,- až 32.000,- Kč za jeden objekt. Objekt 
Kollárova - musí být provedena kompletní výměna a nastavení antén, cca 35.000,- až 38.000,- Kč 

 

Dopad na rozpočet: cca 90.000,- Kč z kapitoly 3612 - 5137 

Usnesení č. R-423/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním antén včetně programovatelného zesilovače na objektech města v Prokopa Velikého 1346 a 
1347 a Kollárova 1095 a 1096 z důvodu přechodu na nový digitální televizní vysílání DVB-T2 za cenovou 
nabídku 90.000 Kč vč. DPH od spol. Petr Čadil, IČO: 67624502 se sídlem Barákova 1795, 250 82 Úvaly 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem objednávky s vybraným dodavatelem 
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Termín: 30.11.2019 

I I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

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

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 10. Výsledek poptávkového řízení na stavební práce na akci "Chodník u pivovaru  Libertas p ři 
ulici Škvorecká na pozemcích parc. č. 291/1 a 306/1, k. ú. Úvaly u Prahy" 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 26.4.2019 byla podepsána plánovací smlouva ve věci výstavby Pivovaru Libertas se společností Akciový 
pivovar LIBERTAS a.s., sídlem Arnošta z Pardubic 164, 250 82 Úvaly. Dle této smlouvy se společnost Akciový 
pivovar LIBERTAS a.s. zavázala, že vypracuje projektovou dokumentaci na chodník u pivovaru Libertas včetně 
projektu vedení veřejného osvětlení stavu zpracování pro územní rozhodnutí.  

Odbor investic a dopravy zajistil potřebné povolení pro výstavbu chodníku.  

Pro výstavbu chodníku bylo v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2016 provedeno poptávkové řízení na stavební 
práce. Předpokládaná hodnota této zakázky činila 450.000 Kč bez DPH (544.500 Kč včetně DPH). Nejnižší 
nabídková cena byla podána společností Jiří Hovorka - stavební práce, se sídlem Hradešín 145, 282 01 Český 
Brod, IČO 45113831 ve výši 415.150 Kč bez DPH (502.331,50 Kč včetně DPH). 

 

Technický dozor investora na výše uvedenou stavbu bude zajišťovat Ing. arch. Miroslav Hofman v rámci své 
činnosti pro město Úvaly.   

 

 

Dopad na rozpočet: 415.150 Kč bez DPH (502.331,50 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 2212 - 6121 

Usnesení č. R-424/2019 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

přidělení zakázky  "Chodník u pivovaru Libertas při ulici Škvorecká na pozemcích parc.č. 291/1 a 306/1, k.ú. 
Úvaly u Prahy" společnosti Jiří Hovorka - stavební práce, se sídlem Hradešín 145, 282 01 Hradešín, IČO 
45113831, dle cenové nabídky ve výši 415.150 Kč (502.331,50 Kč včetně DPH) - hrazeno z rozpočtu 2212 - 
6121 

I I .   pověřu je  

1.  Petra Boreckého, starostu 

1.  města podpisem objednávky s vybraným dodavatelem 

I I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci usnesení 

Termín: 30.11.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Cenová nabídka 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 11. Kupní smlouva na prodej části pozemku parcelní číslo 276/27 o vým ěře 3 322 m2, který 
vznikne odd ělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického plánu, katastrální úze mí 
Úvaly u Prahy - pozemek využívaný jako parkovišt ě u nádraží 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Město Úvaly má od roku 2010 v pronájmu část pozemku parcelní číslo 276/8 o celkové výměře cca 3 420 m2, 
katastrální území Úvaly u Prahy na základě uzavřené nájemní smlouvy a dodatku č.1 s  Českými dráhami, a.s., 
se sídlem Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Pozemek je 
určen pro veřejnou dopravu - parkoviště u nádraží. Roční nájemné činí 66 440,-Kč/rok. 
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Vedení města jednalo s Českými drahami o odkupu části pozemku parcelní číslo 276/27 o výměře 3 322 m2, 
který vznikne oddělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického plánu č.2904-72/2017 z důvodu, že 
pozemek je využívaný jako parkoviště pro občany Úval a blízkého okolí. 

Na základě této skutečnosti  schválilo zastupitelstvo města dne 21.3.2019 usnesením č.Z-16/2019 kupní cenu 
ve výši 5 835 000,-Kč bez DPH (bez daně z převodu nemovitostí apod.) jako maximální za pozemek parcelní 
číslo 276/27 o výměře 3 322 m2, který vznikne oddělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického 
plánu. Zároveň tímto usnesením uložilo zajištění oponentního znaleckého posudku. Tento posudek za pozemek 
stanovil cenu obvyklou na 3 219 380,-Kč. Tuto skutečnost konzultoval starosta města s vedením Českých drah. 
Nicméně České dráhy stojí za svým znaleckým posudkem a zaslali návrh kupní ceny dle svého posudku tj.5 
835 000,-Kč. 

V souladu s ust. § 38 odst. 1, věta třetí, zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, patří koupě předmětného 
pozemku k důležitým zájmům města Úvaly, kdy se opakovaně pokoušelo od společnosti České dráhy odkoupit 
pronajatý pozemek, resp. pronajatou část. Důležitým zájmem je strategická poloha pozemku, který město hodlá 
využít jako víceúčelové parkoviště pro znovuobnovené koupaliště při jeho otevírací době, rovněž jde o 
strategickou plochu k parkování vozidel v rámci P+R s ohledem na postupné zavádění parkovacích zón, které 
předcházejí živelnému parkování v ulicích města a tím omezování dopravy v jinak vesměs úzkých ulicích či 
omezení chůze chodcům a ničení veřejné zeleně. Tento projekt bude v případě zakoupení pozemku včleněn do 
strategické koncepce rozvoje města Úvaly „Zásobník projektů“. S ohledem na skutečnost, že není možné 
zřízení náhradní plochy stejného typu ve shodné lokalitě, tak je nutné akceptovat cenu dle nabídky Českých 
drah a podložené jejich znaleckým posudkem. 

 

Odbor investic a dopravy obdržel od společnosti České dráhy, a.s., se sídlem nám.Ludvíka Svobody 1222/12, 
110 15, Praha 1, IČO:70994226, DIČ:CZ70994226 návrh kupní smlouvy na výše uvedený pozemek za kupní 
cenu 5 835 000,-Kč. O tuto částku je nutné navýšit rozpočet města. Kupní smlouva byla konzultována a 
schválena právním zástupcem. 

 

 

Dopad na rozpočet: - 5 835 000,-Kč 

kapitola 6409 položka 6130 

Usnesení č. R-425/2019 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  schválit uzavření kupní smlouvy na část pozemku parcelní číslo 276/27 o výměře 3 322 m², který 
vznikne oddělením z pozemku parcelní číslo 276/8 dle geometrického plánu č.2904-72/2017, 
katastrální území Úvaly u Prahy mezi společností České dráhy a.s., se sídlem Nábřeží L.Svobody 
1222, Praha 1, 110 15, IČO:70994226, CZ70994226 a městem Úvaly, se sídlem Arnošta z 
Pardubic 95, Úvaly, 250 82, IČO:240931 zastoupené starostou města Mgr.Petrem Boreckým. 
Kupní cena činí 5 835 00,-Kč 

I I .   uk ládá 

1.  Alexisovi Kimbembemu, uvolněnému místostarostovi 

1.  zajistit navýšení rozpočtu kapitoly 6409 položka 6130 o částku 5 835 000,-Kč v rozpočtovém 
opatření č.4 pro rok 2019 na nejbližším zasedání zastupitelstva města prostřednictvím vedoucího 
ekonomického odboru 

2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Kupní smlouva 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - geometrický plán 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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Bod 12. Schválení p ředložených ZBV (zm ěna během výstavby) č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3 ke smlouv ě o 
dílo na stavební práce v rámci akce "III/10165, pr ůtah (ulice 5. kv ětna) Stavba, Úvaly" 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 15.3.2019 byla uzavřena smlouva o dílo na stavební práce na akci "III/10165, průtah (ulice 5. května) 
Stavba, Úvaly" mezi městem Úvaly, Krajskou správou a údržbou silnic pro Středočeský kraj (dále jen KSÚS) se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 
Praha 4, IČO 25117947 s celkovou cenou za dílo 47.770.000,00 Kč bez DPH (57.801.700,00 Kč včetně DPH) s 
tím, že podíl města činí 9.230.412,53 Kč bez DPH (11.168.799,16 Kč včetně DPH) a podíl KSÚS činí 
38.539.587,47 Kč bez DPH (46.632.900,84 Kč včetně DPH). Na základě této skutečnosti byly zahájeny 
stavební práce na výše uvedenou akci. 

Odbor investic a dopravy předkládá ke schválení změny během výstavby (dále jen ZBV) ve věci níže 
uvedených víceprací a méněprací: 

 

- ZBV č.1 - SO 301a - část 1 - dešťová kanalizace - hlavní řad 

 

- ZBV č.2 - SO 302-01 - vodovodní řad 

 

- ZBV č.3 - SO 302-02 - vodovodní přípojky 

 

Finanční rozdělení: 

 

- ZBV č.1 

méněpráce - 0 Kč 

vícepráce - 587.173,77 Kč 

Po přičtení víceprací je cena celkem 6.754.822,77 Kč bez DPH (8.173.335,55 Kč včetně DPH) z toho 89% hradí 
KSÚS, tj. 7.274.268,64 Kč včetně DPH a 11% hradí město tj. 899.066,91 Kč včetně DPH. 

 

- ZBV č.2 

méněpráce - 0 Kč 

vícepráce - 288.298,42 Kč 

Po přičtení víceprací je cena celkem 1.128.813,01 Kč bez DPH (1.365.863,74 Kč včetně DPH), z toho 100% 
hradí KSÚS. 

 

- ZBV č.3 

méněpráce - 140.095,44 Kč 

vícepráce -    17.840,00 Kč 

Po odečtení méněprací a přičtení víceprací je cena celkem 299.541,67 Kč bez DPH (362.445,42 Kč včetně 
DPH), z toho 100% hradí KSÚS. 

 

Celkové vícepráce a méněpráce jsou v hodnotě 911.392,27 Kč včetně DPH. Celkový finanční podíl města je 
11.246.952,00 Kč včetně DPH za akci "III/10165, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly". 

 

Výše uvedené ZBV byly konzultovány s právním zástupcem města. Dle sdělení právníka není nutné 
vypracování dodatku ke smlouvě, jelikož je ve smlouvě o dílo sjednána vyjímka, kdy vícepráce a méněpráce 
mají písemnou formu ZBV (změna během výstavby), nicméně s odkazem na další ustanovení smlouvy mají 
ZBV specifický postup. ZBV je písemný a stává se nedílnou součástí smlouvy, resp. smluvního ujednání. 

 

Dopad na rozpočet: 11.246.952,00 Kč včetně DPH, hrazeno z rozpočtu 2212-6121 

Usnesení č. R-426/2019 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  
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informaci ve věci změn prací v rámci akce "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba, Úvaly" dle 
rozsahu předložených ZBV č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3 

I I .   souh las í  s  

podepsáním předložených ZBV č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3 se společností KSÚS se sídlem Zborovská 81/11, 
150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. se sídlem Dubečská 3238/36, 100 
00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 
s celkovým finančním podílem města Úvaly ve výši 11.246.952,00 Kč včetně DPH 

I I I .   pověřu je  

1.  Starostu 

1.  podepsáním předložených ZBV č.1, ZBV č.2 a ZBV č.3, které jsou nedílnou součástí smlouvy o 
dílo v rámci akce "III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba, Úvaly" se společností KSÚS se 
sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, IČO 00066001 a se společníky společnosti PORR a.s. 
se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČO 43005560 a ZEPRIS s.r.o. se sídlem Mezi 
Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČO 25117947 s celkovým finančním podílem města ve výši 
11.246.952,00 Kč včetně DPH 

IV.   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - ZBV 1 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - ZBV 2 

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

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 13. Nebazénová část - kontejnery - rozší ření 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V roce 2018 byly zahájeny stavební práce z důvodu obnovy bazénových van a úpravny vody na koupališti v 
Úvalech. Stavba byla ukončena a zkolaudována v roce 2019. Současně s touto obnovou bazénových van a 
úpravny vody probíhala projektová příprava konečného nebazénového zázemí společností Arden - SYS s.r.o. 
Tento návrh nebazénového zázemí byl projednán v komisi pro výstavbu, územního plánování a investice dne 
3.12.2018 a 6.2.2019. Rada města Úvaly schválila konečný návrh zázemí ve variantě 2 zpracovaný společností 
Arden - SYS s.r.o. dne 12.3.2019 usnesením č. R-79/2019. V současné době je projektová dokumentace plně 
rozpracována. Z důvodu časové tísně ve věci otevření koupaliště pro letní sezónu 2019 bylo zajištěno 
provizorní zázemí nebazénové části pomocí provizorních kontejnerů, které byly pronajaty pro tuto sezonu. Letní 
sezona pro rok 2019 potvrdila, že toto řešení není špatné. Odbor investic a dopravy s pověřením vedením 
města jednal s pronajímatelem kontejnerů o jejich odkupu, ale bohužel neúspěšně.  

Na základě výše  uvedených skutečností pan Ing. arch. Miroslav Hofman navrhl 3 varianty umístění kontejnerů, 
které vychází ze současných přípojných míst a rovněž vychází z předložené studie zpracované Ing. arch. 
Michalem Grošupem projednané v komisi pro výstavbu, územního plánování a investice dne 6.2.2019 - jedná 
se o variantu nejlevnější a nejvíce podobné variantě č. 3. Tento návrh řešení je stejný jako pro sezonu 2019, 
pouze se zázemí rozšíří o další dva kontejnery z důvodu navýšení kapacity koupaliště z původních 500 
návštěvníků na 1000 návštěvníků.  

Projektová dokumentace pro zděné zázemí zpracovaná společností Arden - SYS s.r.o. bude uložena na odboru 
investic a dopravy a připraven k realizaci v době, kdy budou k dispozici finanční prostředky či dotace. V 
současné době se nebude žádat o stavební povolení na tento návrh nebazénové části. O tuto část budou 
náklady na zpracování projektové dokumentace poníženy. Dle smlouvy o dílo je cena za zpracování společné 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení za 238.000 Kč bez DPH (287.980 Kč 
včetně DPH). Cena za zpracování společné projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení bez inženýrské činnosti a potřebného povolení bude 195.000 Kč bez DPH (235.950 Kč včetně DPH). 
Dále je nutné upravit termín předání projektové dokumentace pro společné územní řízení a projektové 
dokumentace pro stavební povolení. Jelikož byly návrhy tohoto projektu projednávány v orgánech města, 
komisích města je nutné prodloužit termín předání projektu.  

V současné době se připravují podklady pro vyhlášení koncesního řízení na provozovatele koupaliště. Z důvodu 
úspory se nebudou realizovat turnikety, které nejsou nutné z hlediska elektronické evidence tržeb (dále jen 
"EET"). Tuto část si zajistí vybraný provozovatel koupaliště, která bude součástí podmínek koncesního řízení.  
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Zároveň je nutné zajistit vyhlášení výběrového řízení na dodávku zázemí koupaliště (kontejnery). Výběrové 
řízení na dodávku bude vyhlášena formou zjednodušené podlimitní veřejné zakázky řídící se podle zákona o 
veřejných zakázkách. Předpokládaná hodnota zakázky je cca 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč včetně 
DPH). Administraci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku zázemí koupaliště (kontejnery) 
bude zajišťovat advokátní kancelář Mgr. Klára Zábrodská, sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1 v hodnotě 70.000 
Kč bez DPH 84.700 Kč včetně DPH).  

Dále je nutné jmenovat členy komise:  

- členové: Josef Polák, Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Alexis Kimbembe; 

- náhradníci: Mgr. Petr Matura, Adriana Bednarčíková, Anežka Růžičková 

 

Dopad na rozpočet:  

- 195.000 Kč bez DPH (235.950 Kč včetně DPH) - zpracování společné projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení bez inženýrské činnosti a potřebného povolení, hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 
pro rok 2019 

- 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč včetně DPH) - dodávka zázemí koupaliště (kontejnery), hrazeno z 
rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2020 

- 70.000 Kč bez DPH 84.700 Kč včetně DPH) - administraci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 
dodávku zázemí koupaliště (kontejnery), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2020 

Usnesení č. R-427/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci "Zhotovení PD Obnova úvalského koupaliště - 
nebazénová část" se společností Arden - SYS s.r.o., sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 z 
důvodu nerealizace inženýrské činnosti pro získání potřebného povolení - cena za zpracování společné 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení bez inženýrské činnosti a 
potřebného povolení bude ponížena z původní částky 238.000 Kč bez DPH (287.980 Kč včetně DPH) 
na 195.000 Kč bez DPH (235.950 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2019 

2.  variantou rozmístění kontejnerů (nebazénová část úvalského koupaliště) č. 3 vycházející z komise pro 
výstavbu, územního plánování a investice ze dne 6.2.2019 

3.  objednáním služeb ve věci administrace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku 
zázemí koupaliště (kontejnery) u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská, sídlem Rybná 24, 110 00 
Praha 1 v hodnotě 70.000 Kč bez DPH 84.700 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 
2020 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ve věci "Zhotovení PD Obnova úvalského koupaliště - 
nebazénová část" se společností Arden - SYS s.r.o., sídlem náměstí 14. října 1307/2, 150 00 
Praha 5 z důvodu nerealizace inženýrské činnosti pro získání potřebného povolení v hodnotě 
195.000 Kč bez DPH (235.950 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2019 

2.  podpisem objednávky na služby ve věci administrace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 
na dodávku zázemí koupaliště (kontejnery) u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská, sídlem 
Rybná 24, 110 00 Praha 1 v hodnotě 70.000 Kč bez DPH 84.700 Kč včetně DPH), hrazeno z 
rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2020 

2.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit dopracování varianty č. 3 nebazénové části - kontejnery tak, aby bylo možné zahájit výběr 
dodavatele kontejnerů 

I I I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na dodávku zázemí koupaliště (kontejnery) formou zjednodušeného podlimitního řízení řídící 
se podle zákona o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou zakázky 2.000.000 Kč bez DPH 
(2.420.000 Kč včetně DPH) 

IV .   jm enu je  

sloučenou komisi pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek na veřejnou zakázku na dodávku 
zázemí koupaliště (kontejnery) ve složení: 

- členové: Josef Polák, Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Alexis Kimbembe; 
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- náhradníci: Mgr. Petr Matura, Adriana Bednarčíková, Anežka Růžičková 

V.   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci usnesení 

Termín: 31.1.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - rozmíst ění kontejner ů - varianta č. 3 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - cenová nabídka na administraci V Ř na dodávku kontejner ů 

Příloha č.3 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - návrh dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 14. Cenová nabídka na automatizaci bazénové tec hnologie na koupališti 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá ke schválení cenovou nabídku na zajištění automatizace bazénové 
technologie na koupališti v Úvalech. Již při stavbě bazénových van byl na kontrolních dnech projednáván 
nevhodný způsob ovládání čerpadel, kdy obsluha musí opakovaně lézt k čerpadlům do šachty. Jelikož PD 
nepočítala s automatizací a zhotovitel by toto provedl pouze s ohledem na navýšení nákladů, které v té době 
nebylo možné, v rámci nenavyšování finančních nákladů na stavbu koupaliště, bylo dohodnuto, že ovládání 
bude realizováno dle projektové dokumentace a to "na ruku" s ovládáním ze strojovny, že nebude žádný 
nadřazený systém MaR. 

Při provozu letošní první sezóny koupaliště bylo zjištěno a několikrát provozovatel potvrzeno, že automatizace 
bazénové technologie je nutná. Obsluha musí několikrát za den lézt k čerpadlům do šachty - strojovny, která je 
umístěna pod "pódiem" dřevěná terasa, která slouží pro ležení návštěvníků koupaliště. Na základě požadavku 
vedení města zajistil odbor investic a dopravy cenovou nabídku, která činí 114.645,- Kč bez DPH (138.720,- Kč 
vč. DPH). 

 

 

Dopad na rozpočet: 138.720,- Kč vč. DPH z kapitoly 3412 - 6121 zajištěny v rozpočtu města na r. 2019 

Usnesení č. R-428/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním prací k zajištění automatizace bazénové technologie (provozu čerpadel ve strojovně) dle 
specifikace v objednávce za cenovou nabídku 114.645,- Kč bez DPH (138.720,- Kč vč. DPH) od spol. 
Antonína Pácala, IČO: 74236601, se sídlem Kollárova 1235, 250 82 , Úvaly. IČO: 74236601. Hrazeno z 
kapitoly 3412 - 6121 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem objednávky s vybraným dodavatelem 

I I I .   uk ládá 

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

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

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 15. Schválení dodatku č. 2 k veřejnopravní smlouv ě ze SFŽP, zkvalitn ění životního prost ředí 
Předkladatel: Jana Svatošová 

Projektový manažer předkládá radě města návrh Dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na 
akci s názvem Park Úvaly - Vinice, kterou město uzavřelo dne 10. 9. 2018 se Středočeským krajem, IČO 
70891095, Zborovská 81, 150 21, Praha. Vzhledem ke stavu díla předaného dne 9.9.2019 firmou OK Garden, 
s.r.o., IČO 27571297, se sídlem Sládkovičova 1233/32, 142 00 Praha 4, kdy bylo zjištěno několik zásadních vad 
a nedodělků, RM dne 15.10.2019 svým usnesením R-382/2019 pověřila PM zajištěním prodloužení termínu 
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realizace akce na 31.5.2020. Prodloužení realizace akce je promítnuto v Dodatku č.2, který byl schválen radou 
kraje dne 21.10.2019 a je přiložen v usnesení RM. Tímto ho PM předkládá k podpisu. 

Usnesení č. R-429/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

podpisem Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena dne 10. 9. 2018, v oblasti podpory 
Zkvalitnění životního prostředí, s názvem Park Úvaly - Vinice. Dodatek č.2 mění původní termín ukončení 
realizace projektu kvůli zpoždění s předáním díla ze strany Zhotovitele, OK Garden, s.r.o., IČO 27571297, 
se sídlem Sládkovičova 1233/32, 142 00 Praha 4. Termín realizace projektu je posunut z 18. 10. 2019 na 31. 
5. 2020 

Zodpovídá: Jana Svatošová 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem Dodatku č. 2 veřejnoprávní smlouvy z důvodu prodloužení dodání ze strany Zhotovitele 
ve smyslu tohoto usnesení 

Termín: 6.11.2019 

I I I .   uk ládá 

1.  Ing. Janě Svatošové 

Realizaci usnesení ve spolupráci s vedoucí OŽPÚR 

Termín: 30.11.2019 

Příloha č.1 k usnesení RM - Žádost o prodloužení 

Příloha č.2 k usnesení RM - mapka s vyzna čenými zm ěnami 

Příloha č.3 k usnesení RM Dodatek č.2 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

Bod 16. P ředložení Smlouvy o poskytnutí finan čních prost ředků z rozpo čtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt „Bezpe čné Úvaly“ 
Předkladatel:  

Projektový manažer předkládá RM Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na projekt „Bezpečné Úvaly“. Příslib k financování projektu město dostalo dne 18.7.2018 
Rozhodnutím o poskytnutí finančních prostředků ze strany SFDI, ale k samotné přípravě Smlouvy bylo nutné 
dodat podklady a to  včetně Smlouvy o dílo ze dne 8.10.2019 s vybraným zhotovitelem GEMOS DOPRAVNÍ 
SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, Praha 9 – Satalice, 190 15, IČ 24132098. Podpis smlouvy je nezbytný z hlediska 
čerpání dotace ve výši 6 644 000 Kč, které je předpokládáno koncem listopadu/začátkem prosince. 

Usnesení č. R-430/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 
projekt „Bezpečné Úvaly“, která Město Úvaly opravňuje k čerpání dotace ve výši 6 644 000 Kč, které je 
předpokládáno koncem listopadu/začátkem prosince 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní 
infrastruktury na projekt „Bezpečné Úvaly“ 

I I I .   uk ládá 

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení RM Smlouva SFDI 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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Bod 17. P ředložení Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpo čtu Státního fondu životního prost ředí ČR 
k projektu „Revitalizace parkové plochy na ulici Ji ráskova v Úvalech" 
Předkladatel: Jana Svatošová 

Projektový manažer předkládá RM Smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, 
která se váže k projektu „Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech“. Vzhledem ke stavu projektu, 
kdy již byly všechny práce dokončeny a řádně předány, bude možné po podpisu smlouvy zažádat o proplacení 
nákladů ve výši 140 650 Kč. 

Usnesení č. R-431/2019 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR, která se váže 
k projektu „Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech" 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu životního 
prostředí ČR k projektu „Revitalizace parkové plochy na ulici Jiráskova v Úvalech“ 

I I I .   uk ládá 

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení, po podpisu Smlouvy zažádat o proplacení dotace ve výši 140 650 
Kč 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení RM Úvaly Smlouva o poskytnutí podpory  ze SFŽP 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

18. Různé 
Pí Tesařová informovala přítomné o uzavření Dodatku č. 3 na konání koncertu 23.12.2019 ,,Rybova Mše". 

19. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady 
 

20. Ukončení jednání 
 

Starosta ukončil jednání v 11:30 hodin. 

 

 

 
Mgr. Petr Borecký  

starosta 
 

Ing. Alexis Kimbembe  
uvoln ěný místostarosta 

 

  
  

 

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. 



   

Smlouva na finanční dar 
uzavřená podle § 2055 a.n. občanského zákoníku 

 
 
firma:   
se sídlem:   
IČO:   
zastoupená:         
 (dále jen „dárce“)       

a 

Město Úvaly      
se sídlem:  Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 
IČO:   002 40 931  
bankovní účet:  19-1524201/0100   
zastoupená:  starostou, Mgr. Petrem Boreckým 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
(společně též jako „smluvní strany“) 
 
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2055 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o finančním daru: 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši …… Kč (slovy: …. korun českých). 

2. Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k finanční částce uvedené 
v předchozím odstavci a obdarovaný dar přijímá. 

 
II. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Tato darovací smlouva slouží mimo jiné obdarovanému jako podklad pro účely daňového přiznání 

daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, pro případ, že tohoto daru je povinen 
odvést příslušnou daň. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí 
obvyklými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy se smlouvou souvisejícími. 
Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, zůstává tím 
nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Dárce výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním a přijímáním finančních transakcí vyplývajících 
z této smlouvy z transparentního účtu města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit. Na transparentních účtech jsou zveřejněny nejméně tyto informace: - zaúčtovaná 
částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro 
příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i 
text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.  

4. Dárce prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďuje osobní údaje druhé smluvní 
strany v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků smlouvy, zejména 
jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob 
uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů (GDPR), a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v 
souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak 



   

výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut 
souhlas subjektem osobních údajů. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město jako 
povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 
poskytnutí kopie smlouvy. 

6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly usnesením č. R-xxx/2019 na svém jednání 
konaném dne …….. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany za souhlasu Rady města.  

8. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

9. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z 
povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že pokud druhá smluvní 
strana spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak má tato smluvní strana 
povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit ve lhůtách stanovených zákonem, pod sankcí všech 
právních důsledků plynoucí ze zákona. 

10. Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Úvalech dne………  V ………….    dne ………………. 
Za obdarovaného: 
 

 Za dárce: 

 
 
 
 
 
 

  

Mgr. Petr Borecký 
             starosta města  

 xxxxxxx 

 



Datum zpracování : 01.06 2019

Poř. 556 Vypracoval-Pácal Antonín

číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem

1 3 4 5 6 9 10 11 12

Díl: Materiál elektromontážní

Pojistková skříň SP 4  DCK-odjištění přívodu VO.-spínací bod 

VO. ks 1,00 7841,00
7 841,00

Pojistková skříň SS 200 DCK -přípojka z RE-VO. ks 2,00 5985,00 11 970,00

Kabel AYKY 4Bx50mm-spínací bod VO. m 35,00 109,00 3 815,00

Kabel CYKY 4Bx16mm-spínací bod VO. m 105,00 148,00 15 540,00

Trubka Kopoflex  průměr 63mm-spínací bod VO. m 50,00 21,60 1 080,00

Kabelová spojka SBL 16-50mm-spínací bod VO. ks 3,00 795,00 2 385,00

Drobný spojovací materiál-spínací bod VO. ks 1,00 1000,00 1 000,00

Montážní činnost bez DPH VO. 10 000,00

CELKEM ZA ELEKTROINSTALACE  BEZ 

DPH
53 631,00

C E N A

dodávky montáže
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Datum zpracování : 23.10 2019

Poř. 632 Vypracoval-Pácal Antonín

číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem

1 3 4 5 6 9 10 11 12

Díl: Materiál elektromontážní

Rozvodnice NGS  63A ČEZ,EON-Staveništní rozvaděč pro přímé 

měření/32A/5 2x,16A/5 1x,16A/1F 4x/ ks 2,00 34856,00
69 712,00

Zásuvková kombinace  15x230V/16A včetně jističů ks 2,00 13523,00 27 046,00

Kabel CGSG-HO RR 5x4 mm m 60,00 89,00 5 340,00

Kabel CGSG-HO RR 5x6 mm m 60,00 109,00 6 540,00

Kabel CGSG-HO RR 5x16 mm m 14,00 219,00 3 066,00

Kabelová koncovka 32A/5 Bals bezšroubová ks 8,00 134,00 1 072,00

Zhotovení přípojného místa ks 1,00 2650,00 2 650,00

Pojistková patrona 100A sada ks 1,00 224,00 224,00

Montážní činnost při připojení-Pácal ks 2,00 1020,00 2 040,00

Jednorázové připojení-Radnice,sokolovna ks 2,00 2000,00 4 000,00

Drobný spojovací materiál ks 1,00 1000,00 1 000,00

MATERIÁL CELKEM BEZ DPH 122 690,00

ADVENT 2019-KOMPLETNÍ DODÁVKA

C E N A

dodávky montáže
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Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
 

 

Město Úvaly, Městský úřad Úvaly Úřední hodiny:                                                        Tel:  281 981 401 – podatelna            

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  Po: 7:30 – 12:00; 13:00 – 18:00                                    Datová schránka: pa3bvse 

www.mestouvaly.cz                                                        St: 7:30 – 12:00; 13:00 – 17:00                  E-mail: podatelna@mestouvaly.cz 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.: MEUV …………….. 

 

 

 

Záměr města 

 
 

 

Město Úvaly na základě ust. § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

zveřejňuje vyhlášení záměru na prodej části pozemku parcelní číslo 186/1, katastrální území Úvaly u 

Prahy o výměře cca 52 m² za účelem umístění trafostanice včetně ochranného pásma. Minimální 

hodnota části pozemku činí 83 000,-Kč 

 
Tento záměr byl schválen usnesením zastupitelstva města Úvaly č ………… dne …………….. 

 
Vyjádření a nabídky lze doručit v době od zveřejnění záměru prodeje na adresu: MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 

Úvaly 250 82  v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a heslem 

„ prodej části pozemku parc.č.186/1“ nejpozději do ……… 

 

Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Vlastník si vyhrazuje právo nevybrat z předložených 

nabídek. 

V případě, že nebude podána žádná žádost o prodej předmětné trafostanice, prodlužuje se doba zveřejnění 

vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

 

 

starosta města  

Petr Borecký 

 

 

Vyvěšeno:  

Sejmuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mestouvaly.cz/
mailto:podatelna@mestouvaly.cz
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Kupní smlouva 

 
o prodeji nemovité věci uzavřená podle ustanovení § 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 
 
 
 

České dráhy, a.s.  

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15 

IČ: 70 994 226, DIČ: CZ 70 994 226 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B,  

vložka 8039 

zastupující osoby: Ing. Radek Dvořák, místopředseda představenstva  

Patrik Horný, člen představenstva  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha l 

číslo účtu: 20001-38309011/0100 

(dále jen „prodávající“) 

 
 
a 
 

 

město Úvaly  

IČ: 002 40 931, DIČ: CZ 002 40 931  

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

zastupující osoba: Mgr. Petr Borecký, starosta města 

(dále jen „kupující“) 

 

 

 

 

Článek I 

Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem pozemku p.č. 276/8 (ostatní plocha) v k.ú. Úvaly u Prahy, 

obec Úvaly, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 2581 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Praha-východ. Vlastnictví prodávajícího vyplývá z ustanovení § 4, odst. 2 a § 7 

zákona č. 77/2002 Sb. 

1.2 Geometrickým plánem č. 2904-71/2017 zhotovitele Dagmar Neškudlové, ze dne 17.9.2017, 

potvrzeným Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ dne 

18.9.2017 pod číslem PGP-3257/2017-209 (dále jen „GP“), byl od původního pozemku p.č. 276/8 

oddělen nový pozemek p.č. 276/27 o výměře 3.322 m2, to vše v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly. GP je 

nedílnou součástí této smlouvy. 

1.3 Předmětem prodeje je  pozemek p.č. 276/27 (ostatní plocha) v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly 

(dále jen “nemovitá věc“). 

 
Článek II 

Ujednání o prodeji 



Č.j.  56143/16 -O32 

EČDD VS5614316  

č.zak. 8XPD00492914 

2 

2.1. Prodávající prodává nemovitou věc popsanou v článku I odstavci 1.3 této smlouvy se všemi právy 

a povinnostmi kupujícímu. Kupující ji takto od prodávajícího kupuje. 

Článek III 

Kupní cena a její úhrada 

3.1 Kupní cena nemovité věci dle článku I odst. 1.3 této smlouvy je stanovena dohodou v celkové výši 

5.835.000,-- Kč (slovy: pět milionů osm set třicet pět tisíc korun českých). 

3.2 Kupní cena bude zaplacena kupujícím prodávajícímu jednorázově po uzavření této kupní smlouvy 

na účet prodávajícího č. 20001-38309011/0100, vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Praha 1, 

variabilní symbol 5614316. 
 
 

Článek IV 

Předání a stav nemovité věci 

4.1 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření kupní smlouvy je nemovitá věc dle článku I v jeho 

výlučném vlastnictví. 

4.2 Kupující prohlašuje, že je obeznámen s faktickým a právním stavem převáděné nemovité věci a že 
ji tedy kupuje ve stavu, v jakém se nachází ke dni uzavření této smlouvy.  

4.3 Kupující si je vědom, že užívání pozemku v rozsahu ochranného pásma dráhy podléhá režimu 

zákona č. 266/94 Sb. o dráhách. Kupující si je dobře vědom polohy kupované nemovité věci 

v blízkosti drážního tělesa a strpí proto nepříznivé účinky železničního provozu (zvýšená míra hluku, 

nečistot, otřesy apod.). Případná opatření k eliminaci těchto nepříznivých vlivů si kupující provede 

nebo opatří na vlastní náklady. 

4.4 Kupující vedle této kupní smlouvy sjednává také smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti na provozování inženýrských sítí a přístupu k nim za účelem údržby a oprav s budoucím 

oprávněným Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“). Kupující 

zároveň prohlašuje, že si je vědom, že tímto dotčené inženýrské sítě nejsou součástmi ani 

příslušenstvím touto kupní smlouvou převáděné nemovité věci, a zároveň se zavazuje, že tyto sítě pro 

SŽDC, ponechá na/v koupeném pozemku i v mezidobí do budoucího zřízení služebnosti, a nebude 

činit nic, o čem by věděl nebo musel předpokládat, že může uvedená cizí zařízení poškodit nebo 

ohrozit, a umožní k nim nezbytný přístup k provozování a provádění údržby. Služebnost je vyznačena 

šrafováním v geometrickém plánu č. 2904-72/2017, který je připojen k této smlouvě. Kupující 

souhlasí, že se budoucí služebnost zřídí bezúplatně a na dobu neurčitou. 

4.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající převádí předmět převodu s tím, že ke dni převodu 

neexistují žádné objektivní poznatky o úmyslu kupujícího vybudovat na pozemku stavbu spojenou se 

zemí pevným základem, o kterých by prodávající či kupující vědět měl či mohl. Kupující deklaruje, 

že doposud učiněné správní úkony, které se k převáděnému pozemku ke dni převodu pozemku váží 

(např. platný územní plán) a které obecně umožňují výstavbu na pozemku, jsou pro jeho záměr, který 

má s pozemkem, irelevantní. Obdobně, pokud na pozemku či v jeho okolí jsou prováděny nebo byly 

provedeny stavební práce za účelem zhotovení stavby spojené se zemí pevným základem (např. byla 

vybudována přístupová cesta pro příjezd stavební techniky), kupující deklaruje, že jsou rovněž pro 

jeho záměr, který má s pozemkem, irelevantní. 

4.5 Kupující prohlašuje, že vůči prodávajícímu nemá a nevznese žádné nároky z dosavadního 

nájemního vztahu, v němž jako nájemce měl doposud od prodávajícího coby pronajímatele pronajaty 

touto kupní smlouvou převáděné nemovité věci.  

4.6 Prodávající a kupující město si vzájemně deklarují připravenost jednat o vymezení části plochy 

touto smlouvou převáděného pozemku p.č. 276/27 v k.ú. Úvaly u Prahy pro projekt ČD Parking 

spočívající v právu na parkování motocyklů a osobních automobilů cestujících Českých drah, a.s. 

(cca 10 parkovacích míst) na dotčeném pozemku. Za tím účelem po vznesení konkrétního požadavku 

ze strany Českých drah a.s. kupující město pro České dráhy, a.s. potřebnou plochu na pozemku 
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vymezí a obě strany uzavřou buď smlouvu o zřízení věcného břemene pro parkování vozidel, nebo 

smlouvu o spolupráci. 

 

 

Článek V 

Vklad práv do katastru nemovitostí 

5.1 Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle této smlouvy podá bez 

zbytečného odkladu u příslušného pracoviště katastrálního úřadu prodávající. 

5.2 Vkladem vlastnického práva přechází vlastnictví, veškerá práva a povinnosti související 

s prodávanou nemovitou věcí na kupujícího, a to s právními účinky od podání návrhu na vklad 

vlastnického práva u příslušného pracoviště katastrálního úřadu. 

5.3 Smluvní strany prohlašují, že se až do provedení vkladu, dle tohoto článku, zdrží jakýchkoliv 

činností, které by vedly ke zmaření či ztížení tohoto úkonu. 

 

 

Článek VI 

Úhrada daní a nákladů 

6.1 V souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 

nemovitých věcí, v platném znění, je nabytí vlastnického práva dle této smlouvy osvobozeno od daně 

z nabytí nemovitých věcí.  

6.2 Náklady spojené s provedením vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ponese strana 

prodávající. 

 

 

Článek VII 

Odstoupení od smlouvy 

7.1 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy písemným oznámením 

zaslaným druhé smluvní straně, jestliže bude vydáno rozhodnutí o zamítnutí návrhu na vklad 

vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smluvní strany se v takovém případě zavazují sjednat 

novou kupní smlouvu s odstraněným nedostatky, které bránily povolení vkladu vlastnického práva do 

katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 

Článek VIII 

Ustanovení závěrečná 

8.1 Tato kupní smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž k návrhu na vklad bude 

připojen jeden stejnopis a po jednom stejnopise zůstane každé smluvní straně.  

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat 

informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně 

souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv. Zároveň smluvní strany 

výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném znění včetně jejích příloh a dodatků na 

oficiálních webových stránkách města Úvaly (www.mestouvaly.cz) při dodržení podmínek 

stanovených zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v 

platném znění. 

8.3 Tato kupní smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. Její 
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uveřejnění v registru smluv zajistí prodávající. Smluvní strany ve vztahu k uveřejnění této smlouvy 

v registru smluv, popř. též v Centrální evidenci smluv, prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 obč. zák. a udělují si navzájem svolení 

k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8.4 Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že tato vyjadřuje jejich skutečnou a svobodně 

projevenou vůli a na důkaz úmyslu být vázány ustanoveními této smlouvy připojují své podpisy: 

 

 

 

 

 

 

Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Kupující město Úvaly potvrzuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, zejména že byl dán souhlas zastupitelstva města Úvaly k nákupu, a to 

usnesením  ….. z jednání zastupitelstva ze dne …… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Praze, dne ……………     V Úvalech, dne …………… 

 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………….. 

České dráhy, a.s.        město Úvaly  

Ing. Radek Dvořák      Mgr. Petr Borecký 

místopředseda představenstva    starosta obce 

 

 

 

 

 

………………………………..   

České dráhy, a.s.    

Patrik Horný   
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člen představenstva    

 















































































































































































































































































































































































































VŠ

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ
A EL.MĚR. ROZVADĚČ

NAPOJENÍ
NA KANALIZACI

NAPOJENÍ
NA AREÁLOVÝ
VODOVOD

PŘEVLÉKACÍ
PARAVÁNY

MYCÍ ŽLAB

PŘEVLÉKACÍ
PARAVÁNY RŠ

NOVÝ KONTEJNER

BK 3 M+Ž

NOVÝ KONTEJNER

BK 3 M+Ž

3076/8

3076/9

3227

3228

3229/1

3230/4

Š
8

98 234
92 232

Š
7

46 234
70 232

01 234
40 232

Š
6

52 232

59 232

71 232

75 232

87 232
85 232

23 233

40 233

79 233

75 233

HUV

72 232

90 232

85 232

08 233

15 233 05 233

81 233

05 234

VŠ

3231/2

Ing.arch.
Miroslav Hofman
V Hatích 208
Všestary
pošta Strančice 63 251

Stavební úřad:

Vypracoval:

Akce:

Obec:

Investor:

Datum:

Ing.arch. Hofman

Úvaly Úvaly

3076/1Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82  Úvaly

KOUPALIŠTĚ ÚVALY

varianta 3

X 2019



 

 

  
 
V Praze dne 31. října 2019                                                                                           E-MAILEM 
 
Městský úřad Úvaly 
Arnošta z Pardubic 95 
250 82 Úvaly 
 
K rukám: pan Petr Matura, vedoucí Odboru investic a dopravy  
 
Věc: Administrace zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku zázemí koupaliště 
(kontejnery) 
 
 
Vážený pane Maturo, 
  
v návaznosti na Vaši poptávku níže uvádím naši nabídku na provedení veškerých úkonů souvisejících 
s komplexní administrací podlimitní veřejné zakázky na dodávku kontejnerů sloužících jako zázemí 
koupaliště.  

 
Nabízíme Vám administraci výše uvedené podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 
(dále jen „Zákon“), včetně přípravy veškeré dokumentace a včetně správy profilu zadavatele, za 
celkovou konečnou cenu ve výši 70.000,- Kč plus DPH v zákonné výši. Služby administrace 
zjednodušeného podlimitního řízení budou poskytovány v souladu s konkrétními požadavky a pokyny 
zadavatele a budou spočívat především v následujících činnostech: 

(a) zpracování návrhu zadávacích podmínek ve spolupráci se zadavatelem, jejich konzultace se 
zadavatelem a následná úprava podle požadavků zadavatele, a výkon funkce zástupce 
zadavatele dle §43 Zákona; 

(b) případné vedení předběžných tržních konzultací v souladu s §33 Zákona, bude-li zadavatel vedení 
předběžných tržních konzultací požadovat, 

(c) zpracování textu výzvy k podání nabídek a zadávacích podmínek (včetně stanovení kvalifikačních 
předpokladů) a veškerých potřebných příloh (s výjimkou příloh vztahujících se k technickým 
podmínkám zakázky, resp. k požadavkům zadavatele na předmět zakázky), zpracování návrhu 
kupní smlouvy/smlouvy o dílo, která bude přílohou výzvy k podání nabídek, 

(d) správa profilu zadavatele zahrnující zajištění zveřejnění výzvy k podání nabídek určené 
neomezenému počtu zadavatelů (případně současné odeslání výzvy k podání nabídek alespoň 
5 dodavatelům) a veškerých údajů o zakázce na profilu zadavatele (se všemi přílohami), 

(e) provádění vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s §98 Zákona a případných změn či 
doplnění zadávací dokumentace dle §99 Zákona ve spolupráci se zadavatelem a zajištění 
zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace na profilu zadavatele, 

(f) vypracování rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení a ustanovení komise pověřené prováděním 
úkonů dle Zákona, 

(g) vypracování potřebných prohlášení členů komise a zástupce zadavatele dle §43 Zákona ohledně 
střetu zájmů (včetně předání příslušným osobám k podpisu), jakož i další dokumentace související 
s činností komise (např. seznam nabídek, zápisy z jednání komise atd.), 

(h) zajištění otevření elektronicky podaných nabídek včetně pořízení záznamu z otevírání nabídek, 

(i) účast na ostatních jednáních komise souvisejících s hodnocením nabídek a posouzením splnění 
podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky včetně vypracování všech protokolů, žádostí 
o objasnění, zdůvodnění či doplnění, a návrhů případných rozhodnutí zadavatele o vyloučení 
účastníka(ů), 

(j) vypracování návrhu rozhodnutí o výběru dodavatele a předání zadavateli k podpisu, vyplnění 
formuláře a zajištění uveřejnění Oznámení o výsledku zadávacího řízení (CZ03) ve Věstníku 
veřejných zakázek, a zveřejnění souvisejících informací/dokumentů na profilu zadavatele, 

(k) vypracování zprávy o hodnocení nabídek, 

(l) vypracování oznámení o výběru dodavatele a zveřejnění oznámení na profilu zadavatele, 



 

 

(m) vypracování návrhu rozhodnutí o vyloučení účastníka včetně odůvodnění a zveřejnění oznámení 
o vyloučení účastníka na profilu zadavatele, bude-li to případné, 

(n) vypracování návrhu rozhodnutí o námitkách účastníka, budou-li podány, 

(o) vypracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 

(p) podpora zadavatele při případném předání dokumentace o veřejné zakázce na Úřad pro ochranu 
hospodářské soutěže, 

(q) vypracování případného návrhu rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení, vypracování 
oznámení o zrušení zadávacího řízení a zveřejnění na profilu zadavatele, 

(r) ukončení zadávacího řízení po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o návrhu 
účastníka, 

(s) vyžádání si dokladů dle §104(2) Zákona od vybraného dodavatele, 

(t) příprava podpisové verze smlouvy a asistence při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,  

(u) zpracování písemné zprávy zadavatele podle §217 Zákona, 

(v) spolupráce při vrácení případné jistoty dle §41 Zákona, 

(w) sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli; 
a 

(x) provádění veškerých dalších nezbytných činností v zadávacím řízení. 
  

Výše uvedená cena ve výši 70.000,- Kč plus DPH v zákonné výši zahrnuje veškeré náklady spojené 
s administrací a organizací podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení 
(tj. poštovné, náklady na zveřejnění oznámení, cestovné, atd.) a platební podmínky jsou následující: 

• částka odpovídající 50% odměny (35.000,- Kč plus DPH) bude zadavatelem uhrazena na základě 
faktury vystavené advokátem, po zveřejnění výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele; 

• částka odpovídající 25% odměny (17.500,- Kč plus DPH), bude zadavatelem uhrazena na základě 
faktury vystavené advokátem, po skončení lhůty pro podání nabídek v rámci zadávacího řízení 
veřejné zakázky; a 

• částka odpovídající 25% odměny (17.500,- Kč plus DPH), bude zadavatelem uhrazena na základě 
faktury vystavené advokátem, po podpisu příslušné smlouvy s vybraným dodavatelem ze strany 
zadavatele či po zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky. 

 
Obecné platební podmínky jsou následující: 
 

• splatnost vystavených faktur (daňových dokladů) bude vždy třicet (30) dní od jejich vystavení 
s tím, že každá jednotlivá faktura bude zadavateli doručena nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
po jejím vystavení; 

• nedojde-li k zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky či v případě jeho zrušení před uplynutím 
lhůty pro podání nabídek bude cena administrace snížena o 25%; a 

• v případě, že dojde ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek, bude cena administrace snížena o 15%. 

 
Prosíme o sdělení, zda souhlasíte s výše navrhovanými podmínkami, abychom mohly co nejdříve zahájit 
potřebné práce na přípravě výzvy k podání nabídek obsahující zadávací podmínky a jejích příloh. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Klára Zábrodská, advokát 
 



 

DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

Zhotovitel: 

Název zhotovitele:   Arden – SYS s.r.o. 

Sídlo zhotovitele:   náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, Česká republika 

Zastoupen:    Ing. arch. Aleš Paroulek 

IČO:     24704717   

   

 

(dále jen „zhotovitel“) 

Objednatel: 

Název objednatele:   Město Úvaly 

Sídlo objednatele:   Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

Zastoupen:    Mgr. Petr Borecký, starosta města 

IČO:     00240931   

Telefon:    281 091 111 

E-mail:    podatelna@mestouvaly.cz  

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    107 – 97200227/0100 

Webové stránky:   www.mestouvaly.cz 

Datová schránka:   pa3bvse 

  

(dále jen „objednatel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen jako „strany“) 

sjednávají ke smlouvě pro veřejnou zakázku uzavřené dne 23.4.2018 za souhlasu RM R-

86/2018 ze dne 20.2.2018 (dále jen „smlouva“) tento dodatek číslo 1 smlouvy (dále jen 

„dodatek“): 

 

 

I.  

Předmět dodatku smlouvy 

 

1. Strany sjednávají tyto změny ve smlouvě: 

1. Dne 23.4.2018 uzavřeli objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo na služby evidovanou 

u objednatele pod názvem „Zhotovení PD Obnova úvalského koupaliště – 

nebazénová část“. 

2. Strany se v dodatku č. 1 dohodly na změnách v předmětu díla ve věci pozastavení 

služeb související s inženýrskou činností na akci “ Zhotovení PD Obnova úvalského 

koupaliště – nebazénová část ”, pozastavení služeb související s předáním projektové 

dokumentace pro provedení stavby, pozastavení služeb související s autorským 

dozorem.  



 

 

3. Strany se dohodly na změně v odstavci 3.1 (a) článku 3 smlouvy ve věci termínu 

plnění díla následně: 

 

1. Předání projektové dokumentace pro společné 

územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) Zadavateli 

Do 10 týdnů od podpisu 

Smlouvy 

2. Předání Stavebního povolení Zadavateli 

 

Do 12 týdnů ode dne 

obdržení písemné výzvy 

k zahájení činnosti od 

objednatele 

3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS) Do 10 týdnů ode dne 

obdržení písemné výzvy 

k zahájení činnosti od 

objednatele 

4. Autorský dozor 

 

Po celou dobu výstavby 

ode dne obdržení písemné 

výzvy k zahájení činnosti 

od objednatele 

 

4. Strany se dohodly na změně v odstavci 4.1 (a) článku 4 smlouvy, kde část díla podle 

odstavce 2.3.1 smlouvy, tj. projektová příprava pro sloučení územní a stavební řízení 

bude proplacena částečně pouze za projektovou přípravu pro sloučení územní a 

stavební řízení v hodnotě 195.000 Kč bez DPH (235.950 Kč včetně DPH). Zbylá část 

díla inženýrská činnost a stavební povolení s nabytím právní moci v hodnotě 43.000 

Kč bez DPH (52.030 Kč včetně DPH) bude proplacena po předání této části 

objednateli v rozsahu dle 2.3.1. 

 

II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R- [doplní 

město Úvaly při podpisu]   dne [doplní město Úvaly při podpisu]   a pověřilo starostu 

města k jejímu podpisu. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 

poslední smluvní stranou za schválení rady města Úvaly. 

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel po podpisu této smlouvy. 



 

4. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají 

výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv. 

5. Strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují 

svými podpisy. 

 

 

V Úvalech dne ……………… 
  

V ……………. dne …………. 

 

 

  

   

Za objednatele 

 

 Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr. Petr Borecký 

starosta města Úvaly 

                    Ing. arch. Aleš Paroulek 

                         zhotovitel 

 

 



str.1

BAZÉN ÚVALY-AUTOMATIZACE 

Dodaný materiál ks/m/kg j.cena celkem bez DPH

Interní modul vstupu-zap,vyp do 10A/12-230V 6 1021 6 126,00 Kč            

Interní modul výstupu-zap,vyp,automat 12-230V 5A 6 1254 7 524,00 Kč            

Interfeis relé pro bezpotencionální výstupy 0-10V 6 1189 7 134,00 Kč            

Interfeis relé pro bezpotencionální vstupy 0-10V 6 1102 6 612,00 Kč            

Binární vstup pro vstupy 0-10V-převodník povelu 6 1425 8 550,00 Kč            

Ústředna sběrnice  siemens s modulem GSM 1 15895 15 895,00 Kč         

Pomocný kontakt stykače Eaton SS 4P 8 612 4 896,00 Kč            

Spínací relé SO/SS 6SPN 6 389 2 334,00 Kč            

Ovládací jistič 1F4A/N 4 285 1 140,00 Kč            

Relé časové křivky DPDN -On2/3Off 4 1856 7 424,00 Kč            

Rozvodnice nástěnná IP 56 48modulů Gewis 1 2398 2 398,00 Kč            

Hlavní vypínač  ASN 32A/3F 1 389 389,00 Kč               

Přepěťová ochrana/přepětí,podpětí/3+N/PE 10KV 1 4011 4 011,00 Kč            

Řadové svorky 1,5-4mm2 28 7,5 210,00 Kč               

Ovládací hlavice zap,vyp,automat vč.kontaktů 6 567 3 402,00 Kč            

Drobný spojovací materiál-šrouby,spojky,vodiče,atd 1 2500 2 500,00 Kč            

CELKEM ZA DODANÝ MATERIÁL BEZ DPH 80 545,00 Kč         

MONTÁŽNÍ ČINNOST   BEZ DPH 24 200,00 Kč         

PROJEKTOVÁ SLOŽKA PROVEDENÍ 7 500,00 Kč           

DOPRAVA PŘI REALIZACI BEZ DPH 2 400,00 Kč           

CELKEM ZA KOMPLET  BEZ DPH 114 645,00 Kč       



Město Úvaly 
Městský úřad Úvaly  
Starosta 

 
 

 

Město Úvaly, Městský úřad Úvaly 
 

Úřední hodiny:  
 

Tel.: 281 091 560 – podatelna 

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
 

Po: 7:30 – 12:00; 13:00 – 18:00 
 

Datová schránka: pa3bvse 

www.mestouvaly.cz 

 
St: 7:30 – 12:00; 13:00 – 17:00 

 
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz 

 

 
Krajský úřad Středočeského kraje   Naše značka: MEUV/9570/2019 
Podatelna - k rukám PhDr. Jaromíra Synka  Vyřizuje: Jana Svatošová 
Zborovská 81/11     E-mail: jana.svatosova@mestouvaly.cz 
150 00  Praha 5     Tel.: 732 502 448  
       Úvaly 10.10.2019 

 
Žádost o prodloužení realizace akce: 

„Projekt Park Úvaly - Vinice - FŽP/ZŽP/025538/2015“,  
smlouva č. S-6289/OŽP/2018 

 
Dobrý den, 
dne 9. 9. 2019 došlo k převzetí díla provedeného v rámci výše 
uvedeného projektu. Vzhledem k tomu, že byly zjištěny vady a 
nedodělky, které není možné z důvodu agrotechnických lhůt v daném 
termínu realizace projektu odstranit, rád bych Vás touto cestou požádal  

 
       o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 5. 2020. 
 
Zároveň bych Vás touto cestou informoval, že v rámci projektu došlo 
k drobným změnám (viz. příloha) 
 

a žádám Vás tímto o jejich schválení. 
 

Děkuji. 
 
S pozdravem  

 
 
 

………………………………………… 
Mgr. Petr Borecký, starosta 
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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-6289/OŽP/2018 

 

Dodatek č. 2 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědě lství 
v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí 

uzavřené dne 10. 9. 2018 
 

 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, 

zastoupený Ing. Milošem Peterou, náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství 

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 4440009090/6000 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

Město Úvaly 

se sídlem Pražská 276, PSČ 250 82, Úvaly 

zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou 

IČ: 00240931 DIČ: CZ00240931 

bankovní spojení Česká národní banka, č. ú.: 94-1110201/0710 

(dále jen „Příjemce“) 

 

 

uzavírají tento Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2015 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního 

prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Zkvalitnění životního prostředí uzavřené 

dne 10. 9. 2018: 
 

 

1. Obě Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 2, kterým se mění Smlouva S-6289/OŽP/2018 

následovně: 
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V Čl. 3. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN se mění termín ukončení realizace Akce/Projektu 

 z 10. 9. 2019 na 31. 5. 2020. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti. 

3. Se změnou termínu ukončení realizace Akce/Projektu vyslovila souhlas Rada Středočeského 

kraje usnesením č. 008-32/2019/RK ze dne 21. 10. 2019 a v případě tohoto právního jednání 

Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 zákona č. 129/2000 Sb. nezbytné 

k jeho platnosti. 

4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.  

Dva stejnopisy si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce. 

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

V ……………………dne ………………...…. V Praze dne .................................. 

Příjemce 
Město Úvaly 

Poskytovatel 
Středočeský kraj 

   
 
 
 

 
 
 
       ……………………………………… 

Mgr. Petr Borecký 
starosta 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………. 
razítko města 

             ………..……………………………………. 
  Ing. Miloš Petera 

náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí  
a zemědělství 

 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………… 
razítko Středočeského kraje 
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