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Město Úvaly 

ZÁPIS 
6. Zastupitelstva města Úvaly, 

 konané dne 7. 11. 2019 v 18:00 hod.  

Sál v DPS,  Nám. Svobody 1570, Úvaly 

 
Přítomni:  Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe, Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Hana Němcová, Petra Fuxová, 

Miloslav Kolařík, Ing. Zdeňka Havránková, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D, Zdenka Jedličková, Ing. 
Jan Černý, Mgr.  Vojtěch Dvořáček, Mgr. Jaromír Gloc, Bc. Naděžda Kouklová  

Hosté:  Jana Tesařová, Ing. Helena Hozmanová, Jitka Hájková, Ing. Renata Stojecová, Ph.D.,Mgr. Petr 
Matura, Jitka Hamouzová, JUDr. Patrik Šebesta, Markéta Řepková, Ing. Jana Svatošová, Jana 
Králová,   

Omluveni: Josef Polák, Mgr. Dana Poláková  
Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, pí Petra Fuxová, Ing. Zdeňka Havránková,   
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Tento zápis obsahuje údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, 
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dále podstatu projednávané věci, projevy zastupitelů a občanů 
výslovně požadované k uvedení do zápisu a dále informaci o tom, zda proběhla diskuze a jména diskutujících. Úplné 
znění diskusí a dotazů zastupitelů a občanů k jednotlivým bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném a 
kompletním záznamu zasedání zastupitelstva umístěném na internetových stránkách města a uloženém na městském 
úřadě. Tento záznam byl přenášen online na video kanále: www stránky YouTube  - www.youtube.com 
<http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly, který bude obsahovat osobní údaje účastníků jednání a může 
obsahovat osobní údaje návštěvníků jednání. Dále bude pořízen video záznam, který bude možné přehrát a stáhnout 
na www stránkách YouTube  - www.youtube.com <http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly. Tento záznam bude 
přístupný po dobu 4 let a poté bude smazán. Účelem uveřejnění video streamu a video záznamu je lepší informování 
občanů o jednání zastupitelstva v souladu s § 97 Zákona o obcích, přičemž právním základem je oprávněný zájem 
informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce. 

 

Starosta zahájil zasedání v 18:00 hodin. 

 

Poté starosta pokračoval v jednání a konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo svoláno v řádném termínu a že 
běžnou kontrolou počtu zúčastněných zastupitelů je zastupitelstvo usnášení schopné. 

Starosta se dotazoval, zda má někdo z ověřovatelů k minulému zápisu připomínky, Ing. Jan Černý, JUDr. Ing. Petr 
Petržílek, Ph.D. odpověděli, že zápis byl ověřen.   

 

Návrh členů návrhové komise ve složení: Ing. Ludmila Milerová, Ing. Alexis Kimbembe 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje návrhovou komisi ve složení: 

Ing. Ludmila Milerová, Ing. Alexis Kimbembe 

Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh ověřovatelů zápisu: pí Petra Fuxová, Ing. Zdeňka Havránková 

Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje ověřovatele zápisu:  

pí Petra Fuxová, Ing. Zdeňka Havránková 

Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 
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Starosta vznesl dotaz, zda mají zastupitelé návrhy na doplnění programu: pí Havránková navrhla doplnění programu o 
bod  - Zpráva o činnosti rady města, p. Gloc navrhl doplnění programu o bod - hřiště Vinice, starosta navrhl stažení 
bodu MZ - Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností JARO REAL, s.r.o. a dále doplnění do programu bod - 
Udělení ocenění Junior města Úvaly 2019, bod -  Podnět - žádost o zlepšení pokrytí signálem od operátora O2 v 
oblasti Kollárova, Josefa Lady,Úvaly. 

 

Poté starosta nechal hlasovat o níže uvedeném programu. 

Pro - 13 Proti - 0 Zdržel se - 0 

 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Zpráva o činnosti Rady m ěsta Úvaly za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 Schv álen 

3. Zápis z jednání finan čního výboru ze dne 21.10.2019 v četně odevzdání 2 
kontrolních zpráv:Zpracování možnosti aplikace part icipativního rozpo čtu v 
Úvalech, Zpracovat návrh systému pro p řidělování programových dotací pro 
sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech p ro rok 2020 

Schválen 

4. Smlouva o úv ěru s Komer ční bankou, a.s., fixace sazby Schválen 

5. Dodatek č.1 - Plánovací smlouva pro lokalitu "Lokalita Výpus tek 2, Úvaly" se 
spole čností Exafin otev řený podílový fond 

Schválen 

6. Dodatek č. 1 k plánovací smlouv ě se spole čností JaroReal s.r.o. Stažen 

7. Podn ět - Ing. J. B. Schválen 

8. Dotazy, připomínky a podněty občanů  

9. Zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 Schválen 

10. Zrušení usnesení Z- 63/2019 ze dne 27.6.2019 Schválen 

11. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy Schválen 

12. Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy Schválen 

13. 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 

14. Podn ět ob čana - park Vinice Schválen 

15. Udělení ocen ění Junior m ěsta Úvaly 2019 Schválen 

16. Podn ět - žádost ob čanů o zlepšení pokrytí signálem od operátora O2 v obla sti 
Kolárova/Josefa Lady, Úvaly 

Schválen 

17. Různé  

 
 

18. Ukončení jednání  

 
K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 
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Bod 2. Zpráva o činnosti Rady m ěsta Úvaly za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Starosta informoval přítomné o činnosti Rady města Úvaly za období od 7.10.2019 do 15.10.2019. Jednání rady 
se konalo celkem 2x (7.10.2019, 15.10.2019) Kompletní obsah jednání rady města včetně příloh je k dispozici 
na webových stránkách města. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Černý, pí Havránková, p. Gloc,  

Proběhla diskuze mezi občany: p. Vosecký. 

 

Podnět - p. Černý vznesl podnět občanů týkající se oznámení občanům ohledně navýšení nájemného, forma 
dopisu nebyla vhodně napsána. Starosta vyjádřil omluvu za nevhodně napsaný dopis občanům a dále vysvětlil 
důvod navýšení nájemného. Pí Havránková vznesla dotaz, zda se navýšení nájemného týká i bytů v DPS. 
Starosta odpověděl, že netýká. 

Usnesení č. Z-85/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  

zprávu o činnosti rady města za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Zpráva o činnosti Rady m ěsta Úvaly za období od 
28.6.2019 do 17.9.2019 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Zpráva o činnosti rady m ěsta Úvaly za období od d 
28.6.2019 do 17.9.2019 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 3. Zápis z jednání finan čního výboru ze dne 21.10.2019 v četně odevzdání 2 kontrolních zpráv: Zpracování 
možnosti aplikace participativního rozpo čtu v Úvalech, Zpracovat návrh systému pro p řidělování 
programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 
Předkladatel: Předseda finančního výboru ZM 

Zastupitelstvu města je předkládán zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019. Předmětem jednání 
bylo projednání možné změny úrokové sazby v souvislosti s 30 mil. Kč úvěrem a uzavřenou smlouvou s KB a.s. 
a přechodem úrokové sazby  na sazbu strukturovanou fixní.   Dále projednání aktuálního cash- flow a 
projednání návrhu na zvýšení koeficientu daně z nemovitosti ze současných 3 na 5.Posledním bodem bylo 
odevzdání 2 kontrolních zpráv k předložení ZM. Byla přijata celkem 4 usnesení: doporučení přistoupit ke 
strukturované fix sazbě na celou dobu splácení úvěru, pokud  nabízená úroková sazba klesne pod 1,50+0,5% 
marže, dále doporučení pro ZM vzít na vědomí odevzdání 2 kontrolních zpráv: možnost aplikace 
participativního rozpočtu a zahájit jeho následnou realizaci a dále návrh kontrolní zprávy systém pro přidělování 
programových dotací spolkům a zájmovým organizacím. Doporučují zastupitelstvu přijetí usnesení ve věci 
participativního rozpočtu ohledně přípravy a jeho realizace. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Petržílek, starosta, p. Černý, pí Havránková. 

Usnesení č. Z-86/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  

1. zápis z jednání finančního výboru ze dne 21.10.2019 

2. kontrolní zprávu finančního výboru: Zpracovat možnosti participativního rozpočtu v Úvalech zadanou dle 
usnesení č. Z-42a/2018 ze dne 13.12.2018 

3. kontrolní zprávu finančního výboru: Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro 
sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020 zadanou dle usnesení č. Z-28a/2018 ze 
dne 13.12.2018 

I I .   souh las í  

s přípravou participativního rozpočtu města Úvaly 

I I I .   pověřu je  

1.  Starostu 

1.  realizací tohoto usnesení tak, aby první realizace projektů proběhla v r. 2021 

Termín: 09.12.2019 
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Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - zápis z jednání finan čního výboru ze dne 21.10.2019 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - KZ Zpracování možnosti aplikace partici pativního 
rozpo čtu v Úvalech 

Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly-KZ zpracování návrhu systému pro p řidělování 
programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020  

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 4. Smlouva o úv ěru s Komer ční bankou, a.s., fixace sazby 
Předkladatel: Alexis Kimbembe, uvolněný místostarosta  

Na základě doporučení bankovního poradce z Komerční banky a.s. pí Šestákové je zastupitelům města Úvaly 
předkládán návrh na  fixaci úrokové sazby. 

Smlouva o úvěru č. 99022875943 uzavřená dne 30.4.2019 na výši úvěru 30 000 000,- Kč je úročena : 
Referenční sazba + pevná odchylka ve výši 0,50% p.a. a z jistiny úvěru. 

Referenční sazba je 3M PRIBOR. 

Smlouva je evidována pod  číslem účtu 35-1716871527/0100. 

Doposud 3M PRIBOR  

Strukturovaná sazba: fixní sazba v maximální výši 2,15% p.a. a pevná odchylka 0,50% p.a., doba uplatnění 
sazby maximálně do splatnosti úvěru. 

Materiál byl předložen na jednání Rady města Úvaly dne 23.7.2019.  

Dne 1.10. byl na VZZM schváleno usnesení č. Z-70/2019, které není možno v této době použít a úvěrovou 
sazbu zafixovat, navíc s termínem do 30.10.2019. 

Vyjádření KB ke strukturované sazbě a schválenému usnesení, které banka obdržela: 

Ve smlouvě uvedená možnost přechodu na strukturovanou sazbu znamená, že z nastavené pohyblivé sazby 
Pribor může klient ,,nákupem“ fixace Priboru (telefonicky na specializovaném oddělení banky) jednoduše udělat 
sazbu pevnou, po celou dobu a z objemu, kterou a který si s dealerem domluví. Pak je schopen přesně 
vypočítat nákladové úroky v budoucím období, protože již není závislý na vývoji vyhlašovaných Priborů Českou 
národní bankou a banka vypočítává úroky z této fixované sazby.  

Aktuální výhled do budoucna je takový, že banka může dokonce navrhnout výši zafixování priboru na nižší 
úrovni než je vyhlašovaný pribor, což se nyní aktuálně děje. 

V posledních obdobích je ,,nákup“ priboru (ten je aktuálně ČNB vyhlášen ve výši 2,14%), uvedeno pro naši 
orientaci: 

3.9.2019 – 1,37% 

5.9.2019 – 1,47% 

V mezidobí dokonce na úrovni 1,65-1,85% 

15.10. 2019 – 1,55% 

Banka není schopna nabídnout sazbu 1%, které schválilo zastupitelstvo, potažmo do konce října, jak je 
schváleno v usnesení. 

Trh se vyvíjí a ale že by došlo k tak dramatickému propadu sazeb na trhu, aby se banka dostala na 1% je 
nereálné v této době. 

Dne 21. 10. 2019 předloženo k projednání na FV. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, p. Borecký, p. Kimbembe, p. Petržílek, p. Černý 

Usnesení č. Z-87/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   schva lu je  

změnu úrokové sazby postupem článku 7., smlouvy o úvěru re.č.99022875943 ze dne 30.4.2019 uzavřené 
mezi Komerční bankou, a.s. IČO 45317054,se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O. BOX 839 Česká 
republika, která bude mít parametry: 

objem a měna úvěru: max 30 000 000,- Kč 

strukturovaná sazba fix v maximální výši 1,5 p.a. + pevná odchylka 0,50% p.a. 

doba uplatnění sazby: maximálně do splatnosti úvěru 

I I .   pověřu je  

1.  Starostu 
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1.  sjednáním strukturované sazby fix dle schválených parametrů (telefonicky) a podpisem příslušné 
dokumentace (konfirmace) takovéto transakce 

I I I .   uk ládá 

1.  Starostovi 

1.  zajistit realizaci prostřednictvím vedoucí ekonomického odboru 

Termín: 09.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - článek 7 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Smlouva o úv ěru 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 5. Dodatek č.1 - Plánovací smlouva pro lokalitu "Lokalita Výpus tek 2, Úvaly" se spole čností Exafin 
otev řený podílový fond 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Rada města na svém jednání dne 15.10.2019 doporučila Zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 k plánovací 
smlouvě na lokalitu Výpustek 2, Úvaly, mezi společností Exafin otevřený podílový fond, IČ: 75160218 se sídlem 
Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8 a městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82  Úvaly, IČO: 00240931. 

Dodatek řeší změnu povrchu ulice Šafaříkova z živice na zámkovou dlažbu a umístění druhého terénního valu, 
včetně zeleně a pěšin dle projektové dokumentace. Dále způsob doručování písemností, závazky plynoucí ze 
smlouvy, GDPR a transparentní účet města. 

Návrh dodatku byl zpracován právním zástupcem města a odsouhlasen společností Exafin otevřený podílový 
fond. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p.Černý, p.Gloc. 

Usnesení č. Z-88/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   schva lu je  

Dodatek č.1 k plánovací smlouvě na lokalitu Výpustek 2, Úvaly, mezi společností Exafin otevřený podílový 
fond, IČ: 75160218 se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00  Praha 8 a městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 
82  Úvaly, IČ: 00240931 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem tohoto dodatku 

I I I .   uk ládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím odboru životního prostředí a územního rozvoje 

Termín: 09.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Dodatek č. 1 k plánovací smlouv ě "Lokalita 
Výpustek 2, Úvaly" 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místno st: 0 

Bod 6. Dodatek č. 1 k plánovací smlouv ě se spole čností Jaro Real s.r.o. 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

stažen z programu jednání 

Bod 7. Podn ět - Ing. J. B. 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Dne 1.10.2019 na jednání Zastupitelstva města byl předán panem Ing. J**** B******* písemný podnět - 
,,Podstatné sdělení informací z 21.6.2019, které jsem požadoval po panu starostovi, aby sdělil ostatním 
zastupitelům". Vyjádření města k tomuto podání bude sděleno přímo na jednání zastupitelstva. Poté bude Ing. 
J*** B******** sděleno písemně. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: starosta, p. Petržílek, p. Gloc, p. Černý, pí Havránková 
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Proběhla diskuze mezi občany: p. Brajer. 

P. Brajer detailně vysvětlil přítomným vzniklou situaci se společností JARO REAL, s.r.o.. 

P. Gloc požádal do zápisu:,,starosta zmínil, že developer společnost JARO REAL, s.r.o. bere v potaz platný 
územní plán v daný okamžik včetně dvou rezerv, které jsou na tom jeho území zmíněny". 

Podnět p. Gloc- požádal na příští zasedání zastupitelstva předložit právní stanovisko JUDr. Hochmana - právník 
města k plánovací smlouvě se společností Jaro Real, s.r.o. (starosta). 

Usnesení č. Z-89/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  

informaci o podání podnětu Ing. Jana Brajera,nar. 26.6.1974,  bytem Švermova 675, 250 82 Úvaly ve věci 
pozemku č. 3841/7, 3841/52, 3841/366, 3841/367, 3841/397 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Podn ět "Podstatné sd ělení informací z 21.6.2019..." 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Podn ět "Podstatné sd ělení informací z 21.6.2019..." - 
kopie ve řejná 

přijato, pro: 11, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místno st: 0 

8. Dotazy, p řipomínky a podn ěty ob čanů 
Starosta zahájil diskuzi občanů v 19:19 hodin. 

Diskuze mezi občany neproběhla. 

Bod 9. Zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Odbor investic a dopravy předkládá zastupitelstvu města zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015, kdy 
zastupitelstvo města souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene pro parcelní číslo 3235/132, 
katastrální území Úvaly u Prahy ve věci zřízení pruhu pro pěší za úhradu 15 000,-Kč. Smlouva o zřízení 
věcného břemene měla být uzavřena s majiteli výše uvedeného pozemku Ing.J**** F****** a Mgr.J**** F********, 
***** ******* ****, *****. Z důvodu odstoupení majitelů pozemku od jednání ve věci uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemena je nutné toto usnesení zrušit. 

 

Rada města dne 15.10.2019 přijala usnesení č.R-399/2019 ve kterém doporučuje zastupitelstvu města zrušit 
usnesení č.Z-31/2015 ze dne 19.2.2015. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, 

Proběhla diskuze mezi občany: p. Netušil. 

Usnesení č. Z-90/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   ruš í  

usnesení č.Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly   

I. souhlasí s 

uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parcelní číslo 3235/132 s Ing.F****** a Mgr.F******** 
***** ******* ****, *** **, ***** za úhradu 15 000,-Kč  

II. pověřuje 

1. starostu 

města podpisem smlouvy o zřízení služebnosti 

I I .   uk ládá 

1.  Starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucího odboru investic a dopravy 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - zápis z jednání 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - zápis z jednání 
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přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 10. Zrušení usnesení Z- 63/2019 ze dne 27.6.201 9 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27.6.2019 přijalo usnesení Z-63/2019, kterým předalo Městskému 
domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizaci s účinností od 1.8.2019 do správy objekt č.p. 65 na 
pozemku p.č 195 o výměře 633 m2 s tím, že stanovuje do zprovoznění nových prostor města na nám. Svobody 
a dokončení rekonstrukce  objektu Pražská 276, podmínku, že č.p. 65 mohou využívat jako celek nebo části i 
jiné subjekty, dle harmonogramu (rozvrh hodin a využití), který vypracuje vždy nejméně měsíc předem město 
Úvaly - městský úřad.  

Vzhledem k tomu, že zahájení rekonstrukce objektu č.p. 276 bude realizováno v souvislosti se schválením 
zásobníku projektů nejdříve v roce 2020, bylo po jednání s ředitelkou MDDM vyhodnoceno, že vzhledem k ještě 
poměrně dlouhé době, kdy bude objekt č.p. 65  využívat i ZUŠ, není účelné, aby MDDM převzal objekt do 
správy. 

Nebyla diskuze k tomuto bodu. 

Usnesení č. Z-91/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   ruš í  

usnesení Z-63/2019 ve znění: 

Zastupitelstvo města Úvaly   

I.  předává 

 Městskému domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizaci, s účinností od 1.8.2019, do správy tento 
nemovitý majetek v k.ú. Úvaly u Prahy: 

- objekt č.p. 65 na pozemku p.č. 195 o výměře 633 m2 

Zodpovídá: vedoucí odboru správního OSPR 

II. stanovuje 

do zprovoznění nových prostor města na nám. Svobody a dokončení rekonstrukce  objektu Pražská 276, 
podmínku, že č.p. 65 mohou využívat jako celek nebo části i jiné subjekty, dle harmonogramu (rozvrh hodin 
a využití), který vypracuje vždy nejméně měsíc předem město Úvaly - městský úřad 

III. ukládá 

1. Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1. zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OSPR 

Zodpovídá: vedoucí odboru správního OSPR 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 11. Zám ěr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Rada města na svém jednání dne 15.10.2019 usnesením č. R-384/2019 doporučila zastupitelstvu města zrušit 
záměr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy v majetku města Úvaly, Arnošta z Pardubic 
95, 250 82  Úvaly, IČO:00240931. Důvodem je umístění dešťové kanalizace a vpusti na předmětném pozemku. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Černý. 

Usnesení č. Z-92/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   schva lu je  

zrušení záměru na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy v majetku města Úvaly, 
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO:00240931 

I I .   uk ládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím OŽPÚR 

Termín: 09.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Protokol o pr ůběhu otevírání obálek 
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přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místno st: 0 

Bod 12. Zám ěr na prodej části pozemku parc. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Rada města na svém jednání dne 15.10.2019 usnesením č. R-383/2019 nedoporučuje zastupitelstvu města 
schválit uveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy o velikosti 43m2 ve 
vlastnictví města Úvaly. Důvodem žádosti je sloučení pozemku města s pozemky ve vlastnictví pana M***** 
M******, ***** ******** ***, *** ** ***** a odstranění nežádoucího stavu neudržovaného pozemku v majetku města. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: starosta, p. Petržílek, p. Kolařík 

P. Petržílek požádal do zápisu: ,,pod pozemkem č. 1034 vede kanalizace". 

Podnět - zastupitelé požádali zajistit vyčištění pozemek par. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy od nečistot (pí Řepková 
- ředitelka Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace). 

Usnesení č. Z-93/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   schva lu je  

uveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 1034, k.ú. Úvaly u Prahy o velikosti 43 m2 

I I .   uk ládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím odboru životního prostředí a územního rozvoje 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Zám ěr města 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - P říloha zám ěru 

nepřijato, pro: 0, proti: 13, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 13. 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 Borecký, starosta 

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. 

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. Nicméně České dráhy i přes tuto skutečnost zaslalo návrh kupní ceny 
dle svého posudku tj.5 835 000,-Kč. 

Odbor investic a dopravy obdržel dne 14.10.2019 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. 

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 
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zřízení náhradní plochy stejného typu ve shodné lokalitě, tak je nutné akceptovat cenu dle nabídky Českých 
drah a podložené jejich znaleckým posudkem. 

 

Dopad na rozpočet: - 5 835 000,-Kč 

kapitola 6409 položka 6130 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc 

Usnesení č. Z-94/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   schva lu je  

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 

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 

I I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

podpisem kupní smlouvy 

IV.   uk ládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucího odboru investic a dopravy 

Termín: 31.12.2019 

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

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - geometrický plán č.2904-72/2017 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 14. Podn ět ob čana - park Vinice 
Předkladatel:  

P. Gloc seznámil přítomné s obsahem dopisu, který zaslala zastupitelům dne 28.10.2019 p. K**** H******, ***** 
******* * ******** *, *** ** týkající se parku Vinice. 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: p. Gloc, pí Kouklová, starosta,  

Proběhla diskuze mezi občany: pí Janurová. 

Podnět - p. Černý vznesl podnět na umístění zábran a  informačních tabulí zakazujících vstup do parku Vinice s 
uvedením důvodu zákazu „do doby odstranění závad na herních prvcích a odstranění střepů v zemině“  (pí 
Stojecová- vedoucí OŽPÚR). 

Usnesení č. Z-95/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   bere  na  vědom í  

informaci o stavu parku Vinice 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - dopis 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - dopis 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 
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Bod 15. Ud ělení ocen ění Junior m ěsta Úvaly 2019 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

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. 

Rada města na svém jednání dne 5.11.2019 přijala usnesení, kterým doporučuje zastupitelstvu udělit 
Magdaleně Havlíkové ocenění Junior města Úvaly 2019 za vynikající výsledky v oblasti sportu. 

Ocenění bude předáno na akci Rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2019.  

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

K tomuto bodu nebyla diskuze mezi zastupiteli. 

Usnesení č. Z-96/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   udě lu je  oceněn í  Jun io r  měs ta  Úva ly 2019  Magda leně  Hav l ík ové  za  v yn ik a j íc í  
výs ledk y v  ob las t i  spor tu  

I I .   uk ládá 

1.  Starostovi 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí OSPR 

Termín: 31.12.2019 

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 0 

Bod 16. Podn ět - žádost ob čanů o zlepšení pokrytí signálem od operátora O2 v obla sti Kolárova/Josefa 
Lady, Úvaly 
Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

Starosta předložil zastupitelům k projednání ,,Podnět - žádost občanů o zlepšení pokrytí signálem od operátora 
O2 v oblasti Kolárova/Josefa Lady, Úvaly". 

Proběhla diskuze mezi zastupiteli: starosta, p. Černý,  

P.Černý ohlásil střet zájmů a tudíž nehlasoval. 

Usnesení č. Z-97/2019 

Zastupitelstvo m ěsta Úvaly 

I .   uk ládá 

1.  Mgr. Petru Boreckému, starostovi 

1.  prostřednictvím odboru investic a dopravy zajistit odeslání žádosti občanů o zlepšení pokrytí 
signálem od operátora O2 v oblasti Kolárova/Josefa Lady, Úvaly na technickou podporu 
společnosti O2 a společnost T - Mobile 

Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - Žádost ob čanů 

Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva m ěsta Úvaly - žádost ob čanů 

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místno st: 1 
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17. Různé  

 
Pí Havránková vznesla dotaz, zda by nebylo možné změnit umístění výsadby stromů na chodníku v ulici 
5.května, která významně zužuje chodník. P. Matura odpověděl, že na jaře 2020 se budou okolo stromů 
osazovat pochozí mříže. 

Pí Havránková vznesla dotaz zda proběhla jednání se společností Tawesco Automotive s.r.o. Starosta 
odpověděl, že žádná jednání neproběhla. 

P. Černý uvedl, že článkv Životě Úval od společnosti Tawesco Automotive s.r.o. nebyl vhodný. Pí Janurová 
odpověděla, že skladbu a uveřejnění článků - příspěvku řeší redakční rada.  

Podnět - p. Černý vznesl požadavek na redakční radu, aby neukončovala diskuzi občanů ve věci společnosti 
Tawesco Automotive s.r.o. (p. Štěpánovský - šéf redaktor Života Úvaly). 

P. Vosecký nabídl městu sazenici Sekvoje obrovské k výsadbě do Nachlingerova parku. Starosta vyjádřil 
souhlas a poděkování. 

Pí Havránková vznesla dotaz na výstavbu na náměstí Svobody. Starosta odpověděl, že s investorem probíhají 
jednání i za účasti ředitelky Domova seniorů. Zahájení výstavby proběhne cca na jaře 2021. 

P. Netušil vznesl dotaz na záměr města s pozemkem na nádraží. Starosta odpověděl, že pozemek se bude 
kupovat od Českých drah. Závazek Českých drah ke spolupráci při stavebních řízeních při stavbě parkoviště 
není právně možný, protože nebudou účastníky řízení. Tím bude SŽDC. Záměr města není budovat parkovací 
dům. V plánech je vybudovat vybudování dopravního terminálu pro autobusy na pozemku starého nádraží, 
bezpečného parkování jednostopých vozidel a získat pozemek na točnu autobusu. Plánuje se vyzvaná 
architektonická soutěž na celou oblast u nádraží přibližně v polovině roku 220. Rada města se nepřiklání ke 
zvětšení možnosti parkování.  

 

18. Ukon čení jednání 
 Starosta ukončil zasedání v 20:37 hodin. 

 

 

 

Starosta pozval přítomné na akce v Úvalech: 

10.11.2019 - Výstava ke 30.výročí sametové revoluce 

15.11.2019 - Slavnostní večer s pamětníky událostí roku 1989 v Úvalech 

16.11.2019 - Koncert svobody 

30.11.2019 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

  9.12.2019 - Zastupitelsvo města Úvaly 

 

 
Mgr. Petr Borecký  

starosta 
 

Petra Fuxová  
zastupitelka 

 

Ing. Zdeňka Havránková  
zastupitelka 

 
 

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. 
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Zpráva o činnosti rady města za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 

Jednání rady se konalo celkem 2x, z toho se 1x jednalo o řádné jednání rady města 15.10.2019 a 1x 

se jednalo o mimořádné jednání 7.10.2019 

Kompletní obsah jednání rady města včetně příloh je k dispozici na webových stránkách města.  

 

RM 15.10.2019 

R-380/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Problematika výstavby v lokalitě ,,Radlická čtvrť" 
I .   vza la  na  vědom í  

1.  informaci starosty a právního zástupce města JUDr. Přemysla Hochmana o plnění smlouvy o 
příspěvku na infrastrukturu uzavřenou dne 3.10.2012 mezi městem Úvaly se sídlem Pražská 276, 
250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a Ing. Tomášem Čábelou, ***** ********* *****, *** ** ***** *, **** 
*********** a Ing. Alešem Málkem, ***** ** ******** ******, *** ** ***** *, **** ***********, kde součástí této 
informace je informace o porušení této smlouvy ze strany p. Tomáše Čábely a Aleše Málka ohledně 
platby příspěvku za možnost připojení na inženýrské sítě města 

2.  informaci o tom, že Zastupitelstvo města Úvaly ze dne 5.4.2018 na svém zasedání schválilo návrh 
nové plánovací smlouvy mezi městem  Úvaly se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 
a Ing. Tomášem Čábelou, ***** ********* *****, *** ** ***** *, **** *********** a Ing. Alešem Málkem, 
***** ** ******** ******, *** ** ***** *, **** ***********, který však p. Tomáš Čábela a p. Aleš Málek 
odmítli podepsat 

I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   j ednání  s  p .  Tom ášem  Čábe lou  a  A lešem  Málk em  a  na  zák ladě  těchto  
jednání  p ř i jm e k onečné rozhodnu t í  o  da lš ím  pos tupu 

Termín: 31.12.2019 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-381/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností JARO REAL, s.r.o. 
I .   bere  na  vědom í  

informaci starosty a právního zástupce města JUDr. Přemysla Hochmana o stavu plánovací smlouvy se 
společností JARO REAL, s.r.o. se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00  Praha 4 - Záběhlice, IČO. 
27203786 a městem Úvaly se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 

I I .   bere  na  vědom í ,  že  

Účastníci uzavřeli dne 06.05.2015 plánovací smlouvu pro lokalitu „Radlická čtvrť Úvaly u Prahy“. Obsah 
této plánovací smlouvy byl již zpracován dle návrhu nového územního plánu, který účastníci očekávali, že 
bude schválen ve lhůtě co nejkratší. Proto, aby plánovací smlouva i po schválení nového územního plánu 
vyhovovala všem jeho požadavkům, sjednali obsah smlouvy dle tohoto nového, dosud neschváleného 
návrhu územního plánu.  

V důsledku změny stavebních předpisů však došlo k situaci, že návrh nového územního plánu nemohl 
být do dnešního dne schválen.  Žadatel tak je ve srovnání s ostatními developery v dané lokalitě 
znevýhodněn, neboť ostatní plánovací smlouvy byly navrženy a zastupitelstvem odsouhlaseny dle dosud 
platného územního plánu, který předpokládá delší zastavěné území, zatímco shora uvedená plánovací 
smlouva předpokládala kratší zastavěné území dle nového dosud však neschváleného územního plánu.  
Tím jsou žadateli vytvořeny nerovné podmínky ve srovnání s ostatními developery v dané lokalitě.  
Žadatel tak nemůže využít aktuálně platné zastavitelné území v rozsahu jednoho stavebního pozemku a 
tím, že ostatní developeři v dané lokalitě mohou využít plný rozsah zastavěného území dle dosud 
platných územních předpisů, dochází k urbanisticky nevyrovnanému využití celého území v souladu se 
zastavitelným územím dle aktuálního územního plánu.  Žadatel dále v důsledku dosud neschváleného 
návrhu nového územního plánu, s nímž počítala uzavřená plánovací smlouva, nemůže provádět výstavbu 
rodinných domů na čtyřech stavebních pozemcích, neboť mu v tom brání stávající územní plán, ačkoliv 
již za tyto pozemky zaplatil v souladu s plánovací smlouvou finanční příspěvek na infrastrukturu. 
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V čl. 1.2. plánovací smlouvy  jsou pod položkami 63-68 uvedeny pozemky veřejných prostranství, které 
se žadatel v souladu s články  2.3. písm. a) zavazuje převést do vlastnictví města po vybudování 
jednotlivých staveb veřejné infrastruktury za kupní cenu 10,00 Kč/m2. Jako položka č. 67 je uveden 
pozemek parc.č. 3841/52 o výměře 1664m2 a pod položkou 68 je uveden pozemek parc.č. 3841/7 o 
výměře 1820m2.  

Město souhlasí s oddělením části těchto pozemků tak, že vznikne stavební pozemek, přičemž nedojde k 
narušení či omezení plánovaného rozsahu “Technické a dopravní infrastruktury”. Prodejem oddělených 
částí pozemků tak bude kompenzována ztráta, kterou žadatel utrpěl v důsledku shora popsané situace. 
Žadatel již uhradil místní poplatek za oddělenou část obou pozemků 310.086,00 Kč dle platné vyhlášky 
4/2014 

I I I .   doporuču je  
1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvá l i t  Dodatek  č .1  k  p lánovac í  sm louvě  p ro  lok a l i tu  "Rad l ick á č t v r ť  Úva l y  
u  Prah y" ”  ze  dne 6 .5 .2015 m ezi  měs tem  Úva ly,  Arnoš ta  z  Pardub ic  95 ,  250  
82 Úva l y,  IČO: 00240931 a  spo lečnos t í  JARO REAL,  s . r .o . ,  S t ř im e l ick á 
2495 /8 ,  141 00 Praha4 -  Záběh l ice ,  IČO:  27203786  

IV.   uk ládá 
1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 30.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-382/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ze SFŽP, zkvalitnění životního prostředí 
I .   souh las í  se  

zasláním žádosti na prodloužení realizace akce Středočeskému kraji a s uzavřením 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. Součástí žádosti o prodloužení akce je i žádost o schválení drobných změn v projektu 

Zodpovídá: Jana Svatošová 

I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  žádos t i  o  změnu a  nás ledně  i  Dodatk u  č .  2  ve ře jnoprávní  
sm louv y z důvodu p rod loužení  dodán í  ze  s t rany Zhotov i te le  ve  sm ys lu  
tohoto  usnesení  

Termín: 15.10.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

rea l i zac i  usnesení  ve  spo luprác i  s  vedouc í  OŽPÚR 
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 

R-383/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Záměr na prodej části pozemku parc. č.1034 k.ú. Úvaly 
I .   doporuču je  

1.  ZASTUPITELSTVU MĚSTA ÚVALY 
1 .   schvá l i t  uve ře jněním  zámě ru  na  prode j  čás t i  pozemk u parc .č .  1034 k .  ú .  

Úva ly u  Prah y o  ve l ik os t i  cca  43m 2  

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 26.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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R-384/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy - zrušení 
I .   doporuču je  

1.  ZASTUPITELSTVU MĚSTA ÚVALY 
1 .   zruš i t  zámě r  na  prode j  čás t i  pozemk u parc .č .  3929 /72  k .ú .  Úva ly  u  Prahy v  

m aje tk u  měs ta  Úva ly,  Arnoš ta  z Pardub ic  95 ,  250 82 Úva l y,  IČO:  00240931  

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 26.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-385/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis z komise životního prostředí a odpadového hospodářství ze dne 17.9.2019. 
I .   bere  na  vědom í  

Zápis č. 4/2019 z jednání komise životního prostředí a odpadového hospodářství ze dne 17.9.2019 

I I .   souh las í  s  

1.  usnesením komise č. 18/2019 ve znění: Komise životního prostředí a odpadového hospodářství 
doporučuje založení květnaté louky menšího rozsahu s vysvětlující cedulí v lokalitách 
Mánesova/Horova, v prostoru ČOV, nebo u parkoviště u koupaliště a komise se bude snažit využít 
dotaci z OPŽP 

2.  usnesením komise č. 20/2019 ve znění: Komise životního prostředí a odpadového hospodářství 
schvaluje finální podobu cedule a doporučuje umístit tabule u Fabráku, u Mlýnského rybníka a na 
hrázi mezi Horním Úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  těchto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-386/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Žádost o udělení Výjimky z opatření obecné povahy "Regulace výšky a průhlednosti oplocení v 
zastavitelném území města Úvaly" - výstavba oplocení rodinného domu v ulici Tigridova 
I .   souh las í  s  

udělením výjimky pro pana **** J***** Š******, *** ********* *****, ***** ******** s umístěním stavby oplocení 
pozemku parc. č. 3268/99 k.ú. Úvaly u Prahy, který bude na hranici pozemku s veřejnou komunikací 
parc. č. 3268/98 k.ú. Úvaly u Prahy 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-387/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Dodatek č. 1 - Plánovací smlouva pro lokalitu "Lokalita Výpustek 2, Úvaly" se společností Exafin 
otevřený podílový fond 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   schvá l i t  Doda tek  č .1  k  p lánovac í  sm louvě  na  lok a l i tu  V ýpus tek  2 ,  Úva ly,  

m ezi  spo lečnos t í  Exa f in  o tev řen ý podí lov ý  fond,  IČ :  75160218 se  s íd lem  
Pob řežn í  620/3 ,  186  00  Praha  8  a  měs tem  Úva ly,  Arnoš ta  z  Pardub ic  95 ,  
250 82  Úva l y,  IČ :  00240931  

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 
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1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-388/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Stavba řadového rodinného domu v Úvalech, v ulici Čechova na pozemcích parc. č. 1336/1 a 
1336/2, k.ú. Úvaly u Prahy 
I .   nesouh las í  

s výstavbou rodinných domů na pozemcích parc. č. 1336/2 a 1336/1 k.ú. Úvaly u Prahy v majetku  paní 
Jany Dvořákové, Rašínova 1865, 25082 Úvaly z důvodu: 

1) nedodržení platného doporučení územního plánu (800 m2) 

2) neřeší parkovací místa v souladu s požadavkem města (2+2) 

3) připojení na kanalizaci 

4) nesouhlasu se vstupem do nového povrchu komunikace dle platných pravidel 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-389/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Realizace ozelenění ulice Škvorecká mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína 
I .   souh las í  s  

objednáním realizace ozelenění ulice Škvorecká v úseku mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína dle 
projektové dokumentace Ing. Lukáše Štefla, Ph.D. společností Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., Dřevčice 
125, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 48973076 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-390/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyjádření města Úvaly k umisťování a povolování staveb, dělení či scelování pozemků apod. 
I .   rozhod la  

, že se bude vyjadřovat k žádosti jednotlivých žadatelů (stavebníků), kteří na území města Úvaly hodlají 
umístit a provést jakékoliv stavby či zařízení nebo rozdělit či scelovat pozemky a měnit jejich využití 

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

1.   p ředk ládat  žádos t i  o  v yjád ření  měs ta  Úva ly j ednot l i v ýc h  žadate lů  
( s tavebníků )  ve  sm ys lu  toho to  usnesení  na  jednání  rad y měs ta  (součás t í  
m ater iá lů  bude vžd y odborné posouzen í  a r ch i tek ta)  

Termín: do odvolání 

I I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   měs ta  podp isem  těchto  v yj ád ření  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-391/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o uzavřených nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor a pozemků 
I .   bere  na  vědom í  

informace o uzavřených nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor a pozemků s 
automatickým prodlužováním 
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I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-392/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Metodika pro zvyšování nájemného v městských bytech Úvaly 
I .   souh las í  se  

stanovením výše nájemného do tří kategorií podle nájemného v obvyklém místě a čase.  

180,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno v objektech č.p.1346 a č.p.1347 v ul. Prokopa Velikého a č.p.1095 
a č.p.1096 v ul. Kollárova 

120,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno ve všech služebních bytech 

  90,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno v objektech č.p.75 a č.p.181 v ul. Škvorecká 

I I .   schva lu je  

bytovou koncepci s metodikou pro zvyšování nájemného v městských bytech Úvaly 

I I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  Dohod o  zvýšení  ná jem ného u  ná jem ních  sm luv uzav řen ýc h na  
dobu  neurč i tou  s  úč innos t í  od  1 .5 .2020  

IV.   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-393/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis č.1/2019 z jednání Likvidační komise 
I .   bere  na  vědom í  

zápis č.1/2019 z jednání Likvidační komise ze dne 25.9.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-394/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis č.3/2019 z jednání komise pro prevenci kriminality konané dne 9.9.2019 
I .   bere  na  vědom í  

zápis č. 3/2019 z jednání komise pro prevenci kriminality konané dne 9.9.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-395/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis z jednání dopravní komise ze dne 18.9.2019 
I .   bere  na  vědom í  

zápis z jednání dopravní komise ze dne 18.9.2019 

I I .   nesouh las í  
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- s  instalací bezpečnostní zábrany v ul.Purkyňova u viaduktu z důvodu, že chodník je úzký a ve velkém 
spádu a  docházelo by zde ke kolizním situacím, cyklista x zábrana. Nejedná se o cyklostezku, ale o 
chodník, tudíž by měli cyklisté kolo vést. 

- s  prověřením možnosti zřídit na ul.Pražská přechod pro chodce v místě kde končí chodník podél 
zástavby a přechází se k MŠ, z důvodu že již přechod pro chodce v tomto úseku byl instalován 

- s instalací dopravního zrcadla v ul.Dvořákova před č.p. 680, z důvodu že v tomto úseku je max 
povolená rychlost 30 km/h 

- s posunutím začátek a konec označení Úvaly na I/12 u komunikace Osadní. Tento požadavek byl již v 
minulosti několikrát zamítnut Policií ČR DI 

I I I .   souh las í  

s ubourání zídky na komunikaci Riegerova při výjezdu z č.p.897 z důvodu lepších rozhledových 
podmínek a bezpečnosti chodců 

IV .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-396/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouva o právu provést stavbu č.IV-
12-6024935: stavba: Úvaly - kNN - pro p.č.3229/1 
I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemcích parcelní číslo 3229/1, 3230/3, 3076/7, 3073/2, 3088/2, 3088/4, 3072/2, 3073/1 a 3074, 
katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, 
IČO:240931, zastoupený vedoucím odboru investic a dopravy Mgr.Petrem Maturou a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v OR 
vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louvy o  uzav řen í  budouc í  sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i ,  sm louv y o  
právu  provés t  s tavbu č . IV-12-6024935  

Termín: 30.9.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 30.9.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 

 

R-397/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu a 
souhlas ke stavbě č. 160-10-048806 VIP Úvaly - Průtah, ulice 5.května v rámci stavební akce 
"III/10165 Úvaly - ul. 5. května 
I .   souh las í  s  

podepsáním smlouvy O uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu 
a souhlas ke stavbě č. 16010-048806 VPI Úvaly-průtah, ulice 5. května za účelem umístění veřejné 
telekomunikační sítě na pozemcích města parc.č.3976, parc.č.3977 a parc.č.248/1 v k.ú. Úvaly se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3, IČO 04084063 zastoupená na základě plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-
TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČO 25740253 

I I .   pověřu je  
1.  Petra Boreckého, starostu 
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1.   podp isem  sm louvy o  uzav ření  budouc í  sm louvy o  z ř í zen í  s lužebnos t i ,  
sm louvu o  právu provés t  s tavbu a  souh las  k e  s tavbě  č .  16010-048806 VPI  
Úva ly-prů tah ,  u l ice  5 .  k vě tna  za  úče lem  um ís tění  ve ře jné  te lekom unik ační  
s í tě  na  pozem cích  měs ta  parc .č .3976,  pa rc .č .3977 a  parc .č .248/1  v  k .ú .  
Úva ly s e  spo lečnos t í  Česk á te lek om unik ační  in f ras t ruk tura ,  a .s .  (CET IN)  
se  s íd lem  O lšansk á 2681/6 ,  130 00 Praha 3 ,  IČO 04084063 zas toupená na  
zák ladě  p lné  m oc i  ze  dne 8 .3 .2018 spo lečnos t í  TEMO-TELEKOMUNIKACE,  
a .s .  se  s íd lem  U Záběh l ick ého zámk u 233/15,  106 00 Praha 10,  IČO 
25740253  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-398/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o zřízení služebnosti na akci "16010-035173 VPI Úvaly-průtah III/01214" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci "16010-035173 VPI Úvaly-průtah III/01214" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
zastoupená na základě Plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., sídlem 
Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louvy o  z ř í zen í  s lužebnos t i  na  ak c i  "16010-035173  VPI  Úva l y-
prů tah  I I I /01214"  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-399/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   zruš i t  usnesen í  č .Z -31 /2015 ze  dne 19.2 .2015 ve  znění :  
Zas tup i te ls t vo  měs ta  Úva ly   
I .  souh las í  s  
uzav řen ím  Sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i  na  pozem k u parce ln í  č í s lo  3235/132 s  

Ing .F* ** ** *  a  Mgr .F* * *** * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * ,  * * *  * * ,  * * * * *  za  úhradu 15  
000, -Kč   

I I .  pověřu je  
1 .  s ta ros tu  
měs ta  podp isem  sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i  

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-400/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.527, Pražská ulice, Úvaly o celkové výměře 30,70 
m2 za účelem provozování výroby a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 
I .   schva lu je  
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pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.527, Pražská ulice, Úvaly o celkové výměře 30,70 m2  
paní Sylvě Brožíčkové, bytem Havlíčkova 262, Úvaly, 250 82  za účelem provozování výroby a opravy 
obuvi, brašnářského a sedlářského zboží na dobu určitou a to do 31.12.2020 a v případě, že výpověď 
kterékoliv ze stran nebude druhé straně doručena ve lhůtě 60 dnů před každým vypršením smlouvy, 
prodloužena automaticky o další 1 rok. Nájemce je výslovně srozuměn, že pronajímatel může v období 
nájmu se rozhodnout o demolici objektu, a v takovém případě výslovně souhlasí, že výpovědním bodem 
je odstranění (demolice) nebo přestavění nemovitosti tak, že to brání dalšímu užívání prostoru. Pro 
takový případ strany sjednávají dvouměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet prvním dnem 
následujícího měsíce po doručení výpovědi z tohoto důvodu druhé straně. Nájemné činí 2 200,-Kč/měs 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louv y o  podn ik a te lsk ém  pros toru  na  proná jem  čás t i  nebytovéh o  
pros toru  v  ob jek tu  č .p .527,  Pražsk á u l ice ,  Úva ly o  ce lk ové výměře 30,70  
m²  za  úče lem  provozování  v ýrob y a  oprav y obuv i ,  b rašná řsk ého a  
sed lá řsk ého zboží  

Termín: 31.12.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 17.10.2017 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-401/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení poptávkového řízení na stavební práce na akci "Propojení budov č.p. 65 a č.p. 897, 
Riegerova ul., Úvaly" 
I .   vyh lašu je  

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Propojení budov č.p. 
65 a č.p. 897, Riegerova ul., Úvaly" včetně úpravy pojistkové skříně s předpokládanou hodnotou zakázky 
121.000,- Kč včetně DPH. Částka bude hrazena z rozpočtu - kapitola 3114-6121 

I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  ob jednávk y s  vybran ým  uchazečem  s  ne jn i žš í  nabídk ovou  cenou  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-402/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce kotelny" v rámci projektu Snižování spotřeby 
energie ul. Prokopa Velikého 1346 a 1347, Úvaly 
I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Rekonstrukce kotelny" v 
rámci projektu Snižování spotřeby energie ul. Prokopa Velikého 1346 a 1347, Úvaly. Předpokládaná 
hodnota zakázky činí cca 702.945,- Kč bez DPH (808.387,- Kč vč. DPH) 

I I .   jm enu je  

členy sloučené komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: Josef Polák, Miroslav Hofman, Jana Bazalová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Adriana 
Bednarčíková 

náhradníci: pí Jana Tesařová, Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Petr Matura, Eva Kopecká, Ing.Ludmila 
Milerová 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  p ř í p ravu zadávac í  dok um entace a  ce lého  průběhu výbě rového  
ř í zen í  

2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 
1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
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Termín: 31.12.2019 
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-403/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení výběrového řízení na akci "Výstavba výtahu pro DPS Úvaly" 
I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výstavba výtahu pro DPS Úvaly". 
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 1.200.000 Kč bez DPH tzn. 1.452.000 Kč včetně DPH 

I I .   jm enu je  

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

členové: Josef Polák, Jitka Hamouzová, Jana Bazalová, Miroslav Hofman, Ph.D., Adriana Bednarčíková 

náhradníci:  Mgr. Jaromíra Borecká,  Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Petr Matura, Eva Kopecká, Daniela 
Jahnová 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  p ř í p ravu zadávac í  dok um entace a  ce lého  průběhu výbě rového  
ř í zen í  

2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 
1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-404/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o ukončení smlouvy o poskytnutí přístřeší s P.K. 
I .   bere  na  vědom í ,  že  

z důvodu úmrtí pana V****** K****, byla jeho ženou, paní P***** K******* ke dni 2.9.2019 podepsána 
dohoda o zániku poskytnutí přístřeší 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-405/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Poptávkové řízení na "Revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize 
požárních hydrantů) v objektech města Úvaly" 
I .   schva lu je  

Uzavření Rámcové smlouvy na revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize 
požárních hydrantů) na 3 roky, na základě předložení nejnižší cenové nabídky, se společností Jiří 
Kodým, Pod Skalami 35, 252 10 Černolice, IČO 62883232 s tím, že po dobu trvání smlouvy, nesmí být 
cena za revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize požárních hydrantů) v 
objektech města Úvaly změněna. Cenová nabídka činí 22.968,- Kč bez DPH za rok 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1 .   podp isem  sm louvy 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-406/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o opravě a zprovoznění plynových kotlů v bytovém domě Prokopa Velikého 1346 
I .   bere  na  vědom í  
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opravu a zprovoznění plynových kotlů v kotelně Prokopa Velikého 1346, Úvaly, která byla zajištěna 
firmou Libor Prchal, Pod Slovany 1008, Úvaly, IČO 45877548 před zahájením topné sezóny. Cenová 
nabídka činí max. 60.000,- Kč včetně DPH a bude fakturována podle skutečně dodaného materiálu a 
odvedené práce 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-407/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Operační plán zimní údržby místních komunikací města Úvaly pro zimní období 2019 - 2020 
(Nařízení města č. 2/2019) 
I .   vydává 

nařízení města č. 2/2019, kterým se stanoví způsob, časové lhůty pro odstranění závad ve sjízdnosti 
místních komunikací a chodníků - Operační plán zimní údržby místních komunikací města Úvaly pro 
zimní období 2019 - 2020 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zve ře jněn í  ve  sm ys lu  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-408/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Žádost o využívání sálku v DPS 
I .   souh las í  

s bezplatným využíváním sálku v DPS za účelem pravidelného cvičení pro ženy středního věku s prvky 
jógy, rehabilitace a orientálního tance, které povede Bc. Dana Kobrlová -  každé pondělí od 17,30 hodin 
do 18,30 hodin (od ledna 2020) za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel na 
zkušební dobu do 31.3.2020 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-409/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Souhlas zřizovatele s čerpáním dotace z projektu MDDM Úvaly - Šablony II. 
I .   udě lu je  

Městskému domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizaci,  se sídlem Vítězslava Nováka 372, 
Úvaly  souhlas zřizovatele s čerpáním dotace ve výši 317 000,- Kč v rámci výzvy Šablony II., název 
projektu MDDM Úvaly - Šablony II., reg.číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010365 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-410/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy Úvaly, příspěvkové organizace 
I .   souh las í  

s navýšením kapacity  Základní školy Úvaly,  příspěvkové organizace: 

- školní jídelna ze stávajících 800 stravovaných o 50 na nejvyšší povolený počet 850 stravovaných 
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I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-411/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Návrh na přidělení bytů v DPS Úvaly 
I .   souh las í  

- s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 101 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, nám. 
Svobody 1570, s žadatelem p M*********  M********, **** ********, ****** ***** ****** ****, ******- s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt č. 301 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, s 
žadatelkou V****** P*********, *************, ****** ***** ******* ******** ****, ****** 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-412/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Uzavření Mateřské školy Úvaly, příspěvkové  organizace o vánočních a letních prázdninách 
I .   souh las í  

s uzavřením Mateřské školy Úvaly, příspěvkové organizace: 

-  o vánočních prázdninách od 23.12.2019 do 1.1.2020 (4 pracovní dny) 

-  o letních prázdninách  od 1.7.2020 do 31.7.2020 (23 pracovních dní) 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 1.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-413/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Členství v Komisi pro prevenci kriminality 
I .   bere  na  vědom í  

- rezigaci pí Barbory Stehlíkové na členství v Komisi pro prevenci kriminality z rodinných důvodů 

I I .   uk ládá 
1.  tajemnici úřadu 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-414/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápisy z jednání komisí 
I .   bere  na  vědom í  

- zápis č.10/2019 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval  

- zápis č. 6/2019 z jednání Komise pro kulturu 

- zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro školství 

. zápis č. 5/2019 z jednání Letopisecké komise 

I I .   uk ládá 
1.  tajemnici úřadu 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  OSPR 
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přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-415/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Kronikářský zápis za rok 1995 a rok 2017 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   schvá l i t  k ron ik á řsk ý záp is  za  rok  1995 zpracovan ý Mgr .  A lenou Janurovou  
2 .   p ro jedna t  k ron ik á řsk ý záp is  za  rok  2016,  2017 zpracovan ý PhDr .  Lenk ou 

Mandovou  
Termín: 31.12.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 
 

MRM 7.10.2019 

R-379/2019 - 19. Rada města Úvaly 
Uzavření dodatku ke smlouvě na dodávku IDS (inteligentních dopravních systémů) v rámci akce 
"Bezpečné Úvaly" 
I .   souh las í  s  

uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě  uzavřenou dne 17.9.2019 s firmou GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY 
a.s., IČO: 24132098, se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice a městem Úvaly, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931.   Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizovaný 
harmonogram plnění, kterým se mění původní termín převzetí díla z 7.12.2019 na 30.11.2019, aby bylo 
možné projekt do konce roku nejen převzít, ale i finančně vypořádat 

I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  

I I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  Dodatk u  č .1  ve  sm ys lu  tohoto  us nesení  
Termín: 8.10.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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Zpráva o činnosti rady města za období od 7.10.2019 do 15.10.2019 

Jednání rady se konalo celkem 2x, z toho se 1x jednalo o řádné jednání rady města 15.10.2019 a 1x 

se jednalo o mimořádné jednání 7.10.2019 

Kompletní obsah jednání rady města včetně příloh je k dispozici na webových stránkách města.  

 

RM 15.10.2019 

R-380/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Problematika výstavby v lokalitě ,,Radlická čtvrť" 
I .   vza la  na  vědom í  

1.  informaci starosty a právního zástupce města JUDr. Přemysla Hochmana o plnění smlouvy o 
příspěvku na infrastrukturu uzavřenou dne 3.10.2012 mezi městem Úvaly se sídlem Pražská 276, 
250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a Ing. Tomášem Čábelou, ***** ********* *****, *** ** ***** *, **** 
*********** a Ing. Alešem Málkem, ***** ** ******** ******, *** ** ***** *, **** ***********, kde součástí této 
informace je informace o porušení této smlouvy ze strany p. Tomáše Čábely a Aleše Málka ohledně 
platby příspěvku za možnost připojení na inženýrské sítě města 

2.  informaci o tom, že Zastupitelstvo města Úvaly ze dne 5.4.2018 na svém zasedání schválilo návrh 
nové plánovací smlouvy mezi městem  Úvaly se sídlem Pražská 276, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 
a Ing. Tomášem Čábelou, ***** ********* *****, *** ** ***** *, **** *********** a Ing. Alešem Málkem, 
***** ** ******** ******, *** ** ***** *, **** ***********, který však p. Tomáš Čábela a p. Aleš Málek 
odmítli podepsat 

I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   j ednání  s  p .  Tom ášem  Čábe lou  a  A lešem  Málk em  a  na  zák ladě  těchto  
jednání  p ř i jm e k onečné rozhodnu t í  o  da lš ím  pos tupu 

Termín: 31.12.2019 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-381/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností JARO REAL, s.r.o. 
I .   bere  na  vědom í  

informaci starosty a právního zástupce města JUDr. Přemysla Hochmana o stavu plánovací smlouvy se 
společností JARO REAL, s.r.o. se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00  Praha 4 - Záběhlice, IČO. 
27203786 a městem Úvaly se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 

I I .   bere  na  vědom í ,  že  

Účastníci uzavřeli dne 06.05.2015 plánovací smlouvu pro lokalitu „Radlická čtvrť Úvaly u Prahy“. Obsah 
této plánovací smlouvy byl již zpracován dle návrhu nového územního plánu, který účastníci očekávali, že 
bude schválen ve lhůtě co nejkratší. Proto, aby plánovací smlouva i po schválení nového územního plánu 
vyhovovala všem jeho požadavkům, sjednali obsah smlouvy dle tohoto nového, dosud neschváleného 
návrhu územního plánu.  

V důsledku změny stavebních předpisů však došlo k situaci, že návrh nového územního plánu nemohl 
být do dnešního dne schválen.  Žadatel tak je ve srovnání s ostatními developery v dané lokalitě 
znevýhodněn, neboť ostatní plánovací smlouvy byly navrženy a zastupitelstvem odsouhlaseny dle dosud 
platného územního plánu, který předpokládá delší zastavěné území, zatímco shora uvedená plánovací 
smlouva předpokládala kratší zastavěné území dle nového dosud však neschváleného územního plánu.  
Tím jsou žadateli vytvořeny nerovné podmínky ve srovnání s ostatními developery v dané lokalitě.  
Žadatel tak nemůže využít aktuálně platné zastavitelné území v rozsahu jednoho stavebního pozemku a 
tím, že ostatní developeři v dané lokalitě mohou využít plný rozsah zastavěného území dle dosud 
platných územních předpisů, dochází k urbanisticky nevyrovnanému využití celého území v souladu se 
zastavitelným územím dle aktuálního územního plánu.  Žadatel dále v důsledku dosud neschváleného 
návrhu nového územního plánu, s nímž počítala uzavřená plánovací smlouva, nemůže provádět výstavbu 
rodinných domů na čtyřech stavebních pozemcích, neboť mu v tom brání stávající územní plán, ačkoliv 
již za tyto pozemky zaplatil v souladu s plánovací smlouvou finanční příspěvek na infrastrukturu. 
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V čl. 1.2. plánovací smlouvy  jsou pod položkami 63-68 uvedeny pozemky veřejných prostranství, které 
se žadatel v souladu s články  2.3. písm. a) zavazuje převést do vlastnictví města po vybudování 
jednotlivých staveb veřejné infrastruktury za kupní cenu 10,00 Kč/m2. Jako položka č. 67 je uveden 
pozemek parc.č. 3841/52 o výměře 1664m2 a pod položkou 68 je uveden pozemek parc.č. 3841/7 o 
výměře 1820m2.  

Město souhlasí s oddělením části těchto pozemků tak, že vznikne stavební pozemek, přičemž nedojde k 
narušení či omezení plánovaného rozsahu “Technické a dopravní infrastruktury”. Prodejem oddělených 
částí pozemků tak bude kompenzována ztráta, kterou žadatel utrpěl v důsledku shora popsané situace. 
Žadatel již uhradil místní poplatek za oddělenou část obou pozemků 310.086,00 Kč dle platné vyhlášky 
4/2014 

I I I .   doporuču je  
1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1 .   schvá l i t  Dodatek  č .1  k  p lánovac í  sm louvě  p ro  lok a l i tu  "Rad l ick á č t v r ť  Úva l y  
u  Prah y" ”  ze  dne 6 .5 .2015 m ezi  měs tem  Úva ly,  Arnoš ta  z  Pardub ic  95 ,  250  
82 Úva l y,  IČO: 00240931 a  spo lečnos t í  JARO REAL,  s . r .o . ,  S t ř im e l ick á 
2495 /8 ,  141 00 Praha4 -  Záběh l ice ,  IČO:  27203786  

IV.   uk ládá 
1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 30.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-382/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Schválení dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě ze SFŽP, zkvalitnění životního prostředí 
I .   souh las í  se  

zasláním žádosti na prodloužení realizace akce Středočeskému kraji a s uzavřením 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. Součástí žádosti o prodloužení akce je i žádost o schválení drobných změn v projektu 

Zodpovídá: Jana Svatošová 

I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  žádos t i  o  změnu a  nás ledně  i  Dodatk u  č .  2  ve ře jnoprávní  
sm louv y z důvodu p rod loužení  dodán í  ze  s t rany Zhotov i te le  ve  sm ys lu  
tohoto  usnesení  

Termín: 15.10.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

rea l i zac i  usnesení  ve  spo luprác i  s  vedouc í  OŽPÚR 
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 

R-383/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Záměr na prodej části pozemku parc. č.1034 k.ú. Úvaly 
I .   doporuču je  

1.  ZASTUPITELSTVU MĚSTA ÚVALY 
1 .   schvá l i t  uve ře jněním  zámě ru  na  prode j  čás t i  pozemk u parc .č .  1034 k .  ú .  

Úva ly u  Prah y o  ve l ik os t i  cca  43m 2  

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 26.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 
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R-384/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Záměr na prodej části pozemku parc. č. 3929/72, k.ú. Úvaly u Prahy - zrušení 
I .   doporuču je  

1.  ZASTUPITELSTVU MĚSTA ÚVALY 
1 .   zruš i t  zámě r  na  prode j  čás t i  pozemk u parc .č .  3929 /72  k .ú .  Úva ly  u  Prahy v  

m aje tk u  měs ta  Úva ly,  Arnoš ta  z Pardub ic  95 ,  250 82 Úva l y,  IČO:  00240931  

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 26.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-385/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis z komise životního prostředí a odpadového hospodářství ze dne 17.9.2019. 
I .   bere  na  vědom í  

Zápis č. 4/2019 z jednání komise životního prostředí a odpadového hospodářství ze dne 17.9.2019 

I I .   souh las í  s  

1.  usnesením komise č. 18/2019 ve znění: Komise životního prostředí a odpadového hospodářství 
doporučuje založení květnaté louky menšího rozsahu s vysvětlující cedulí v lokalitách 
Mánesova/Horova, v prostoru ČOV, nebo u parkoviště u koupaliště a komise se bude snažit využít 
dotaci z OPŽP 

2.  usnesením komise č. 20/2019 ve znění: Komise životního prostředí a odpadového hospodářství 
schvaluje finální podobu cedule a doporučuje umístit tabule u Fabráku, u Mlýnského rybníka a na 
hrázi mezi Horním Úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  těchto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-386/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Žádost o udělení Výjimky z opatření obecné povahy "Regulace výšky a průhlednosti oplocení v 
zastavitelném území města Úvaly" - výstavba oplocení rodinného domu v ulici Tigridova 
I .   souh las í  s  

udělením výjimky pro pana **** J***** Š******, *** ********* *****, ***** ******** s umístěním stavby oplocení 
pozemku parc. č. 3268/99 k.ú. Úvaly u Prahy, který bude na hranici pozemku s veřejnou komunikací 
parc. č. 3268/98 k.ú. Úvaly u Prahy 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-387/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Dodatek č. 1 - Plánovací smlouva pro lokalitu "Lokalita Výpustek 2, Úvaly" se společností Exafin 
otevřený podílový fond 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   schvá l i t  Doda tek  č .1  k  p lánovac í  sm louvě  na  lok a l i tu  V ýpus tek  2 ,  Úva ly,  

m ezi  spo lečnos t í  Exa f in  o tev řen ý podí lov ý  fond,  IČ :  75160218 se  s íd lem  
Pob řežn í  620/3 ,  186  00  Praha  8  a  měs tem  Úva ly,  Arnoš ta  z  Pardub ic  95 ,  
250 82  Úva l y,  IČ :  00240931  

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 
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1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-388/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Stavba řadového rodinného domu v Úvalech, v ulici Čechova na pozemcích parc. č. 1336/1 a 
1336/2, k.ú. Úvaly u Prahy 
I .   nesouh las í  

s výstavbou rodinných domů na pozemcích parc. č. 1336/2 a 1336/1 k.ú. Úvaly u Prahy v majetku  paní 
Jany Dvořákové, Rašínova 1865, 25082 Úvaly z důvodu: 

1) nedodržení platného doporučení územního plánu (800 m2) 

2) neřeší parkovací místa v souladu s požadavkem města (2+2) 

3) připojení na kanalizaci 

4) nesouhlasu se vstupem do nového povrchu komunikace dle platných pravidel 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-389/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Realizace ozelenění ulice Škvorecká mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína 
I .   souh las í  s  

objednáním realizace ozelenění ulice Škvorecká v úseku mezi ulicemi U Přeložky a U Hostína dle 
projektové dokumentace Ing. Lukáše Štefla, Ph.D. společností Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., Dřevčice 
125, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 48973076 

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

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-390/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyjádření města Úvaly k umisťování a povolování staveb, dělení či scelování pozemků apod. 
I .   rozhod la  

, že se bude vyjadřovat k žádosti jednotlivých žadatelů (stavebníků), kteří na území města Úvaly hodlají 
umístit a provést jakékoliv stavby či zařízení nebo rozdělit či scelovat pozemky a měnit jejich využití 

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

1.   p ředk ládat  žádos t i  o  v yjád ření  měs ta  Úva ly j ednot l i v ýc h  žadate lů  
( s tavebníků )  ve  sm ys lu  toho to  usnesení  na  jednání  rad y měs ta  (součás t í  
m ater iá lů  bude vžd y odborné posouzen í  a r ch i tek ta)  

Termín: do odvolání 

I I I .   pověřu je  
1.  Starostu 

1 .   měs ta  podp isem  těchto  v yj ád ření  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-391/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o uzavřených nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor a pozemků 
I .   bere  na  vědom í  

informace o uzavřených nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor a pozemků s 
automatickým prodlužováním 
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I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-392/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Metodika pro zvyšování nájemného v městských bytech Úvaly 
I .   souh las í  se  

stanovením výše nájemného do tří kategorií podle nájemného v obvyklém místě a čase.  

180,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno v objektech č.p.1346 a č.p.1347 v ul. Prokopa Velikého a č.p.1095 
a č.p.1096 v ul. Kollárova 

120,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno ve všech služebních bytech 

  90,- Kč/m2 bude nájemné stanoveno v objektech č.p.75 a č.p.181 v ul. Škvorecká 

I I .   schva lu je  

bytovou koncepci s metodikou pro zvyšování nájemného v městských bytech Úvaly 

I I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  Dohod o  zvýšení  ná jem ného u  ná jem ních  sm luv uzav řen ýc h na  
dobu  neurč i tou  s  úč innos t í  od  1 .5 .2020  

IV.   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-393/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis č.1/2019 z jednání Likvidační komise 
I .   bere  na  vědom í  

zápis č.1/2019 z jednání Likvidační komise ze dne 25.9.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-394/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis č.3/2019 z jednání komise pro prevenci kriminality konané dne 9.9.2019 
I .   bere  na  vědom í  

zápis č. 3/2019 z jednání komise pro prevenci kriminality konané dne 9.9.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-395/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápis z jednání dopravní komise ze dne 18.9.2019 
I .   bere  na  vědom í  

zápis z jednání dopravní komise ze dne 18.9.2019 

I I .   nesouh las í  
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- s  instalací bezpečnostní zábrany v ul.Purkyňova u viaduktu z důvodu, že chodník je úzký a ve velkém 
spádu a  docházelo by zde ke kolizním situacím, cyklista x zábrana. Nejedná se o cyklostezku, ale o 
chodník, tudíž by měli cyklisté kolo vést. 

- s  prověřením možnosti zřídit na ul.Pražská přechod pro chodce v místě kde končí chodník podél 
zástavby a přechází se k MŠ, z důvodu že již přechod pro chodce v tomto úseku byl instalován 

- s instalací dopravního zrcadla v ul.Dvořákova před č.p. 680, z důvodu že v tomto úseku je max 
povolená rychlost 30 km/h 

- s posunutím začátek a konec označení Úvaly na I/12 u komunikace Osadní. Tento požadavek byl již v 
minulosti několikrát zamítnut Policií ČR DI 

I I I .   souh las í  

s ubourání zídky na komunikaci Riegerova při výjezdu z č.p.897 z důvodu lepších rozhledových 
podmínek a bezpečnosti chodců 

IV .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-396/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouva o právu provést stavbu č.IV-
12-6024935: stavba: Úvaly - kNN - pro p.č.3229/1 
I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu na 
pozemcích parcelní číslo 3229/1, 3230/3, 3076/7, 3073/2, 3088/2, 3088/4, 3072/2, 3073/1 a 3074, 
katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, 
IČO:240931, zastoupený vedoucím odboru investic a dopravy Mgr.Petrem Maturou a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zapsaná v OR 
vedeném rejstříkovým soudem v Ústí nad Labem, oddíl B., vložka 2145, IČ 24729035, DIČ CZ24729035 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louvy o  uzav řen í  budouc í  sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i ,  sm louv y o  
právu  provés t  s tavbu č . IV-12-6024935  

Termín: 30.9.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 30.9.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 

 

R-397/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu a 
souhlas ke stavbě č. 160-10-048806 VIP Úvaly - Průtah, ulice 5.května v rámci stavební akce 
"III/10165 Úvaly - ul. 5. května 
I .   souh las í  s  

podepsáním smlouvy O uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu 
a souhlas ke stavbě č. 16010-048806 VPI Úvaly-průtah, ulice 5. května za účelem umístění veřejné 
telekomunikační sítě na pozemcích města parc.č.3976, parc.č.3977 a parc.č.248/1 v k.ú. Úvaly se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3, IČO 04084063 zastoupená na základě plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-
TELEKOMUNIKACE, a.s. se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČO 25740253 

I I .   pověřu je  
1.  Petra Boreckého, starostu 
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1.   podp isem  sm louvy o  uzav ření  budouc í  sm louvy o  z ř í zen í  s lužebnos t i ,  
sm louvu o  právu provés t  s tavbu a  souh las  k e  s tavbě  č .  16010-048806 VPI  
Úva ly-prů tah ,  u l ice  5 .  k vě tna  za  úče lem  um ís tění  ve ře jné  te lekom unik ační  
s í tě  na  pozem cích  měs ta  parc .č .3976,  pa rc .č .3977 a  parc .č .248/1  v  k .ú .  
Úva ly s e  spo lečnos t í  Česk á te lek om unik ační  in f ras t ruk tura ,  a .s .  (CET IN)  
se  s íd lem  O lšansk á 2681/6 ,  130 00 Praha 3 ,  IČO 04084063 zas toupená na  
zák ladě  p lné  m oc i  ze  dne 8 .3 .2018 spo lečnos t í  TEMO-TELEKOMUNIKACE,  
a .s .  se  s íd lem  U Záběh l ick ého zámk u 233/15,  106 00 Praha 10,  IČO 
25740253  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-398/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Smlouva o zřízení služebnosti na akci "16010-035173 VPI Úvaly-průtah III/01214" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na akci "16010-035173 VPI Úvaly-průtah III/01214" se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov 
zastoupená na základě Plné moci ze dne 8.3.2018 společností TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., sídlem 
Praha 10, U Záběhlického zámku 233/15, PSČ 106 00 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louvy o  z ř í zen í  s lužebnos t i  na  ak c i  "16010-035173  VPI  Úva l y-
prů tah  I I I /01214"  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-399/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zrušení usnesení č. Z-31/2015 ze dne 19.2.2015 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   zruš i t  usnesen í  č .Z -31 /2015 ze  dne 19.2 .2015 ve  znění :  
Zas tup i te ls t vo  měs ta  Úva ly   
I .  souh las í  s  
uzav řen ím  Sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i  na  pozem k u parce ln í  č í s lo  3235/132 s  

Ing .F* ** ** *  a  Mgr .F* * *** * * *  * * * * *  * * * * * * *  * * * * ,  * * *  * * ,  * * * * *  za  úhradu 15  
000, -Kč   

I I .  pověřu je  
1 .  s ta ros tu  
měs ta  podp isem  sm louv y o  z ř í zen í  s lužebnos t i  

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-400/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.527, Pražská ulice, Úvaly o celkové výměře 30,70 
m2 za účelem provozování výroby a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží 
I .   schva lu je  
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pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.527, Pražská ulice, Úvaly o celkové výměře 30,70 m2  
paní Sylvě Brožíčkové, bytem Havlíčkova 262, Úvaly, 250 82  za účelem provozování výroby a opravy 
obuvi, brašnářského a sedlářského zboží na dobu určitou a to do 31.12.2020 a v případě, že výpověď 
kterékoliv ze stran nebude druhé straně doručena ve lhůtě 60 dnů před každým vypršením smlouvy, 
prodloužena automaticky o další 1 rok. Nájemce je výslovně srozuměn, že pronajímatel může v období 
nájmu se rozhodnout o demolici objektu, a v takovém případě výslovně souhlasí, že výpovědním bodem 
je odstranění (demolice) nebo přestavění nemovitosti tak, že to brání dalšímu užívání prostoru. Pro 
takový případ strany sjednávají dvouměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet prvním dnem 
následujícího měsíce po doručení výpovědi z tohoto důvodu druhé straně. Nájemné činí 2 200,-Kč/měs 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podp isem  Sm louv y o  podn ik a te lsk ém  pros toru  na  proná jem  čás t i  nebytovéh o  
pros toru  v  ob jek tu  č .p .527,  Pražsk á u l ice ,  Úva ly o  ce lk ové výměře 30,70  
m²  za  úče lem  provozování  v ýrob y a  oprav y obuv i ,  b rašná řsk ého a  
sed lá řsk ého zboží  

Termín: 31.12.2019 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 17.10.2017 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-401/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení poptávkového řízení na stavební práce na akci "Propojení budov č.p. 65 a č.p. 897, 
Riegerova ul., Úvaly" 
I .   vyh lašu je  

poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Propojení budov č.p. 
65 a č.p. 897, Riegerova ul., Úvaly" včetně úpravy pojistkové skříně s předpokládanou hodnotou zakázky 
121.000,- Kč včetně DPH. Částka bude hrazena z rozpočtu - kapitola 3114-6121 

I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  ob jednávk y s  vybran ým  uchazečem  s  ne jn i žš í  nabídk ovou  cenou  

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-402/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce kotelny" v rámci projektu Snižování spotřeby 
energie ul. Prokopa Velikého 1346 a 1347, Úvaly 
I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Rekonstrukce kotelny" v 
rámci projektu Snižování spotřeby energie ul. Prokopa Velikého 1346 a 1347, Úvaly. Předpokládaná 
hodnota zakázky činí cca 702.945,- Kč bez DPH (808.387,- Kč vč. DPH) 

I I .   jm enu je  

členy sloučené komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

členové: Josef Polák, Miroslav Hofman, Jana Bazalová, Ing. Renata Stojecová, Ph.D., Adriana 
Bednarčíková 

náhradníci: pí Jana Tesařová, Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Petr Matura, Eva Kopecká, Ing.Ludmila 
Milerová 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  p ř í p ravu zadávac í  dok um entace a  ce lého  průběhu výbě rového  
ř í zen í  

2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 
1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
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Termín: 31.12.2019 
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-403/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Vyhlášení výběrového řízení na akci "Výstavba výtahu pro DPS Úvaly" 
I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Výstavba výtahu pro DPS Úvaly". 
Předpokládaná hodnota zakázky činí cca 1.200.000 Kč bez DPH tzn. 1.452.000 Kč včetně DPH 

I I .   jm enu je  

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

členové: Josef Polák, Jitka Hamouzová, Jana Bazalová, Miroslav Hofman, Ph.D., Adriana Bednarčíková 

náhradníci:  Mgr. Jaromíra Borecká,  Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Petr Matura, Eva Kopecká, Daniela 
Jahnová 

I I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  p ř í p ravu zadávac í  dok um entace a  ce lého  průběhu výbě rového  
ř í zen í  

2.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 
1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-404/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o ukončení smlouvy o poskytnutí přístřeší s P.K. 
I .   bere  na  vědom í ,  že  

z důvodu úmrtí pana V****** K****, byla jeho ženou, paní P***** K******* ke dni 2.9.2019 podepsána 
dohoda o zániku poskytnutí přístřeší 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-405/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Poptávkové řízení na "Revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize 
požárních hydrantů) v objektech města Úvaly" 
I .   schva lu je  

Uzavření Rámcové smlouvy na revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize 
požárních hydrantů) na 3 roky, na základě předložení nejnižší cenové nabídky, se společností Jiří 
Kodým, Pod Skalami 35, 252 10 Černolice, IČO 62883232 s tím, že po dobu trvání smlouvy, nesmí být 
cena za revize a kontroly požární ochrany (kontrola hasících přístrojů, revize požárních hydrantů) v 
objektech města Úvaly změněna. Cenová nabídka činí 22.968,- Kč bez DPH za rok 

I I .   pověřu je  
1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1 .   podp isem  sm louvy 

I I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-406/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Informace o opravě a zprovoznění plynových kotlů v bytovém domě Prokopa Velikého 1346 
I .   bere  na  vědom í  
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opravu a zprovoznění plynových kotlů v kotelně Prokopa Velikého 1346, Úvaly, která byla zajištěna 
firmou Libor Prchal, Pod Slovany 1008, Úvaly, IČO 45877548 před zahájením topné sezóny. Cenová 
nabídka činí max. 60.000,- Kč včetně DPH a bude fakturována podle skutečně dodaného materiálu a 
odvedené práce 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-407/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Operační plán zimní údržby místních komunikací města Úvaly pro zimní období 2019 - 2020 
(Nařízení města č. 2/2019) 
I .   vydává 

nařízení města č. 2/2019, kterým se stanoví způsob, časové lhůty pro odstranění závad ve sjízdnosti 
místních komunikací a chodníků - Operační plán zimní údržby místních komunikací města Úvaly pro 
zimní období 2019 - 2020 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1 .   zve ře jněn í  ve  sm ys lu  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-408/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Žádost o využívání sálku v DPS 
I .   souh las í  

s bezplatným využíváním sálku v DPS za účelem pravidelného cvičení pro ženy středního věku s prvky 
jógy, rehabilitace a orientálního tance, které povede Bc. Dana Kobrlová -  každé pondělí od 17,30 hodin 
do 18,30 hodin (od ledna 2020) za podmínky, že nebude docházet k rušení zdejších obyvatel na 
zkušební dobu do 31.3.2020 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-409/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Souhlas zřizovatele s čerpáním dotace z projektu MDDM Úvaly - Šablony II. 
I .   udě lu je  

Městskému domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizaci,  se sídlem Vítězslava Nováka 372, 
Úvaly  souhlas zřizovatele s čerpáním dotace ve výši 317 000,- Kč v rámci výzvy Šablony II., název 
projektu MDDM Úvaly - Šablony II., reg.číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010365 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-410/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Souhlas s navýšením kapacity školní jídelny Základní školy Úvaly, příspěvkové organizace 
I .   souh las í  

s navýšením kapacity  Základní školy Úvaly,  příspěvkové organizace: 

- školní jídelna ze stávajících 800 stravovaných o 50 na nejvyšší povolený počet 850 stravovaných 
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I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-411/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Návrh na přidělení bytů v DPS Úvaly 
I .   souh las í  

- s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 101 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, nám. 
Svobody 1570, s žadatelem p M*********  M********, **** ********, ****** ***** ****** ****, ******- s uzavřením 
nájemní smlouvy na byt č. 301 o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou, nám. Svobody 1570, s 
žadatelkou V****** P*********, *************, ****** ***** ******* ******** ****, ****** 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-412/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Uzavření Mateřské školy Úvaly, příspěvkové  organizace o vánočních a letních prázdninách 
I .   souh las í  

s uzavřením Mateřské školy Úvaly, příspěvkové organizace: 

-  o vánočních prázdninách od 23.12.2019 do 1.1.2020 (4 pracovní dny) 

-  o letních prázdninách  od 1.7.2020 do 31.7.2020 (23 pracovních dní) 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 1.11.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-413/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Členství v Komisi pro prevenci kriminality 
I .   bere  na  vědom í  

- rezigaci pí Barbory Stehlíkové na členství v Komisi pro prevenci kriminality z rodinných důvodů 

I I .   uk ládá 
1.  tajemnici úřadu 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
Termín: 31.12.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-414/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Zápisy z jednání komisí 
I .   bere  na  vědom í  

- zápis č.10/2019 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval  

- zápis č. 6/2019 z jednání Komise pro kulturu 

- zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro školství 

. zápis č. 5/2019 z jednání Letopisecké komise 

I I .   uk ládá 
1.  tajemnici úřadu 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  p ros t ředn ic tv ím  vedouc í  OSPR 
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přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

R-415/2019 - 20. Rada města Úvaly 
Kronikářský zápis za rok 1995 a rok 2017 
I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 
1 .   schvá l i t  k ron ik á řsk ý záp is  za  rok  1995 zpracovan ý Mgr .  A lenou Janurovou  
2 .   p ro jedna t  k ron ik á řsk ý záp is  za  rok  2016,  2017 zpracovan ý PhDr .  Lenk ou 

Mandovou  
Termín: 31.12.2019 

I I .   uk ládá 
1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  
 

přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 
 

MRM 7.10.2019 

R-379/2019 - 19. Rada města Úvaly 
Uzavření dodatku ke smlouvě na dodávku IDS (inteligentních dopravních systémů) v rámci akce 
"Bezpečné Úvaly" 
I .   souh las í  s  

uzavřením Dodatku č.1 ke smlouvě  uzavřenou dne 17.9.2019 s firmou GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY 
a.s., IČO: 24132098, se sídlem Hálova 47/12, 190 15 Praha 9 - Satalice a městem Úvaly, se sídlem 
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931.   Předmětem Dodatku č. 1 je aktualizovaný 
harmonogram plnění, kterým se mění původní termín převzetí díla z 7.12.2019 na 30.11.2019, aby bylo 
možné projekt do konce roku nejen převzít, ale i finančně vypořádat 

I I .   uk ládá 
1.  Ing. Janě Svatošové 

1 .   za j is t i t  rea l i zac i  tohoto  usnesení  

I I I .   pověřu je  
1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1 .   podp isem  Dodatk u  č .1  ve  sm ys lu  tohoto  us nesení  
Termín: 8.10.2019 

 
přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnos t: 0 

 



1 

 

Finanční výbor zastupitelstva  
města Úvaly 

Zápis z řádného zasedání 
finančního výboru č. VI/2019 

 
Termín : 21.10.2019 
Místo : zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

 
Rozdělovník : členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského 

úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města 
 

Přítomní členové : Mgr. Jaromír Gloc, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Ing. Jan 
Angelov Janev, Ing. Hana Opálková,  Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Bc. Romana 
Komínková, Bc. Hana Šindelářová 
 

Omluveni 
Host: 
 

: 
: 
 

Bc. Jan Němec 
Ing.. Alexis Kimbembe, ing. Josef Polák 

Tajemník  : Dana Kyralová 
   

 
 
Stav přítomných  
 
V 18.10 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.   

 

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné členy a oba místostarosty a zahájil jednání FV. 
Navrhl doplněný program jednání oproti zaslané pozvánce.   

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Petr Franěk. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program 
jednání.  

 
 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Fixace úrokové sazby úvěr – smlouva s KB 

4. Cash flow 

5. Koeficient daně z nemovitosti – navýšení na č. 5 

6. Kontrolní zprávy – předložení ke schválení, návrh zpracování  

7. Diskuse, různé 

8. Závěr 

  



  21.10.2019 
 

2 

Ad 3) Fixace úrokové sazby úvěru – smlouva s KB a.s. 
 
Na základě doporučení bankovního poradce z KB a.s. byla dle uzavřené smlouvy o úvěru na 30 mil. Kč 

doporučena ke schválení zastupitelstvem města fixace úrokové sazby. Ze strany KB a.s. je požadováno přijetí 
usnesení zastupitelstvem města pověření starosty k sjednání strukturované sazby dle schválených parametrů 
(telefonicky) a následně podpisem příslušné dokumentace této transakce. V opačném případě nelze operativně 
řešit konkrétní nabízenou sazbu.  
Tento materiál byl zastupiteli města doporučen ještě k projednání ve finančním výboru. 
Členové FV podrobně diskutovali o historii a vývoji úrokových sazeb (Pribor, Swapové sazby), o variantách fixace 
a jejich dopadů při případném fixování sazby. Při případné změně sazby na strukturovanou se ztratí možnost 
bezplatného předčasného splacení úvěru.  
Byla prezentována predikce vývoje poklesu sazeb. 
 
V 18:50 příchod ing. J. Zacha, nyní členů pro hlasování 10. 
 
Po diskuzi a zvážení všech variant bylo přijato členy FV toto usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI-01/2019 Výsledek hlasování 

 

FV doporučuje vedení města přistoupit ke strukturované sazbě 
FIX na celou zbývající dobu splatnosti úvěru, pokud nabídka 

klesne pod 1,50 % + 0,5 % marže. 
  

Pro 

9  

(Gl,Če,Ko,Kyt,Op,Ma,Fr,Ja, Ši) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 

1 

(Za) 

 

Ad 4) Cash flow  

 
Před jednáním FV byla rozeslána aktualizovaná tabulka vývoje cash flow. Členové ve vazbě na vývoj 51. a 52. 
týdne ke konci roku diskutovali o plánovaných zůstatcích na účtech, kdy nebude pravděpodobně splněna 
podmínka KB a.s. Očekává se cca 280 tis. Kč zůstatek. 
Ing. Kimbembe – ještě se očekávají faktury za sběrný dvůr a opravu 5. května, kdy je předpoklad změny cash 

flow - v návrhu RO 4/19 by mělo být již patrné. 
Členové upozorňují na 47. týden, zda časově souhlasí uváděný příjem 6 mil. Kč za sběrný dvůr v souvislosti 
s vykázanými úhradami. Dále naplánovaný příjem 15 mil. Kč zda je reálný předpoklad obdržení do konce roku -  
 – závisí na běhu lhůt při podání a vyřízení na příslušných úřadech, očekává se příjem dotace za Vinici (cca 2 mil. 
Kč ), za sběrný dvůr zatím nejisté, za Tesco cca 6 mil. Kč. 
Cash flow plán bude následně aktualizován.  
 
 

Ad 5) Koeficient daně z nemovitosti – návrh města na navýšení 
z 3 na 5 
 
Na zastupitelstvu města byl předložen návrh na zvýšení stávajícího místního koeficientu daně z nemovitosti ze 
současné výše 3 na výši 5 - bez konečného usnesení. Návrh je dodatečně projednáván ve finančním výboru. 
V současné době je v připravovaném indikativním zásobníku projektů na roky 2020 – 2024 zřejmé, že k potřebné 
obnově uliční sítě nezbývají finanční prostředky. Zvýšením koeficientu na 5 by byl dopad ročně cca kolem 1700-
2000 Kč na jeden rodinný dům a do rozpočtu města příjem cca 5 mil. Kč. 

 
Z diskuze: 

- Členové FV se podrobně zabývali předloženým zásobníkem projektů, diskutovali nad jeho nedostatky a 
- diskutovali k prezentovaným návrhům k dofinancování uvedených projektů 

o varianty jsou prodej majetku města (pozemky),  
o dále příspěvky do infrastruktury od developerů  
o výnos z daně z nemovitosti při koeficientu 5. 

- Dle zjištěných statistických údajů má pouze 17 obcí z ČR koeficient 5, Úvaly spadají do kategorie obcí do 
10 tisíc obyvatel, nyní je výběr cca 7,8 mil. Kč 

- P. Ing. Černý prezentoval názor, že úvěr už Úvalům nikdo neposkytne, tudíž město hledá možnost, jak 
financovat stavby prostřednictvím obyvatel zvýšením koeficientu 
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-  Členové FV nerozporují nutnou rekonstrukci komunikací např. na Úvaláku, upozorňují na nebezpečí 
růstu vícenákladů akcí. 

- Členové FV diskutovali s hosty nad plánovanou cenou pozemků města, která se jim zdála nedostatečná, 

vzhledem ke známým komerčním cenám. 
- Členové FV se dotazovali hostů na souhrn nákladů za koupaliště, odhadovaných nákladů na zazimování, 

případnou změnu provozovatele 
 
K návrhu zvýšení koeficientu daně z nemovitosti proběhla podrobná diskuze bez přijatého usnesení. 
 
Poděkování předsedy FV za účast hostů a odchod Ing. Kimbembe a Ing. Poláka. 
 

Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání 
 
Předmětem jednání bylo předložení dvou zpráv ke schválení:  
 
 
1. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech (zadáno usn. ZM Z-42a/2018 
z 13.12.2018) 
 
 

Zpracovatelé Ing. Černý (+ Ing. Angelov + Ing. Kytlicová) prezentovali zpracovanou zprávu, výstupy z kontrolní 
zprávy prezentovány vedení města v souvislosti s plánem pro alokování finančních prostředků města pro provozní 
náklady v následujícím roce. 
 
 
Členové po podrobném seznámení s finální podobou přijali usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI - 02/2019 Výsledek hlasování 

 
FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu: 

Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu 
v Úvalech zadanou dle usn. Č. Z-42a/2018 z 13.12.2019 a 

doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstva 
města. 

  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Op,An,Ma,) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 

 

0 

 
 
 

Text usnesení  FV VI - 03/2019 Výsledek hlasování 

 

FV doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení: 

 
a) ZM souhlasí s přípravou participativního rozpočtu pro 

město Úvaly 
b) ZM pověřuje starostu města realizací tohoto usnesení tak, 

aby první realizace projektů proběhla v r. 2021 
  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Ně,An,Ma,) 
Usnesení bylo přijato 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 
2. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a 
organizace v Úvalech pro rok 2020 (zadáno usn. ZM č. Z-28a/2018  z 13.12.2018) 
 
Zpracovatelé Bc. Martinovský (+ Bc. Komínková) prezentovali zpracovanou zprávu pro odevzdání včetně variant a 
doporučení. 
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Členové po podrobném seznámení se zprávou přijali usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI-04/2019 Výsledek hlasování 

 

FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu: 

Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací 
pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 

2020, zadanou usn. ZM č. Z-28a/2018 z 13.12.2018 a 
doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstvu 

města. 

  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Ně,An,Ma,) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 
 
0 

 

Dále předložení kontrolní zprávy ve fázi rozpracovanosti: 
 
 
3. Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018 
 
Zpracovatelé RNDr. Franěk (+ Bc. Šindelářová) prezentovali zpracovanou KZ ve stadiu před odevzdáním. Uvedli 
cíle, postupy zpracování, přehled získaných dat, jejich strukturu, náklady na PD a na realizaci investic. 
Předseda FV požádal o dopracování formalit pro finální odevzdání, případně na jednání FV v roce 2020. 
 

7) Diskuze, různé 
 

1. Termíny ZM: 12.12.19 dle plánu. Předpoklad schůzek FV: 2.12.19 – bude upřesněno pozvánkou. 
2. Diskuze na náměty dalších případných kontrolních zpráv. 

 

Ad 8) Závěr  
 
Předseda FV poděkoval přítomným za účast. 
 
Zasedání ukončeno v 21.30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: 

……………………………………………………. 
Dana Kyralová 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………                       ………………………………………….. 
Předseda FV                 Ověřovatel  
Mgr. Jaromír Gloc                RNDr. Petr Franěk 
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Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly 
 

Kontrolní zpráva  

Zpracování možnosti aplikace 
participativního rozpočtu v Úvalech 

 
21.10.2019 

 

 

Kontrolou pověřeni: Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Angelov Janev, Ing, Jan Černý 

Datum odevzdání zprávy: 21.10. 2019 

Na základě pověření ze schůzky finančního výboru města Úvaly ze dne 21.1.2019 a podle 

usnesení zastupitelstva Z – 42a/2018 z 13:12:2018. 

   

CÍL KONTROLY 

Prověřit možnou aplikaci participativního rozpočtu v rámci Města Úvaly. 

 

1. Participativní rozpočtování (PaR) 

2. Doporučené parametry PaR pro Úvaly 

3. Předkládání návrhů pro PaR a vyhodnocení 

4. Závěr/Další kroky  

 

1. Participativní rozpočtování (PaR) 

• Účel:  

• Zapojení veřejnosti do rozhodování o využití financí města. 

• Základní parametry pro úspěšné PaR: 

• Politická podpora 

• Jasná pravidla a kompetence procesu 
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• Kapacita úřadu pro práci s veřejností, zajištění zdrojů, koordinátor procesu na 

MěÚ 

• Kvalitní informační kampaň, vyvolání zájmu veřejnosti 

• Propojení PaR se strategickým a finančním plánováním města 

 

2. Doporučené parametry PaR pro Úvaly 

• Jednoduchý formulář pro zadání 

• Hlasování elektronicky (moje ID) nebo osobně v infocentru 

• Řídit proces bude koordinátor participativního rozpočtu 

• Realizace vybraných projektů v horizontu 12 měsíců, výjimečně s ohledem na 

charakter projektu 24 měsíců 

• Doporučený objem celého rozpočtu pro město Úvaly: 600 tisíc Kč včetně DPH 

• Jednotlivý projekt nesmí přesáhnout 50% celkového rozpočtu 

• Projekt nesmí být současně spolufinancován z dotací či z již schváleného rozpočtu 

města 

• Projekty musí být realizovány ve veřejném prostoru města a na majetku města 

 

3. Předkládání návrhů PaR a vyhodnocení 

1. Seznámení veřejnosti s pravidly a postupem předkládání návrhů, zřízení (březen-

květen R1) 

2. Návrhy občanů (červen R1) 

3. Kontrola návrhů koordinátorem na splnění náležitostí (červenec R1) 

4. Posouzení realizovatelnosti návrhu příslušnými odbory MěÚ (září R1) 

5. Hlasování občanů o návrzích systémem (např. 2+1) (říjen R1) 

6. Zařazení do rozpočtu (listopad/prosinec R1) 

7. Příprava a realizace vítězných projektů (R2) 

 

R1 – rok návrhu a hlasování 

R2 -  následující rok po R1 - realizace 
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Co musí návrh obsahovat 

• Název 

• Popis výchozí situace včetně přesné specifikace místa (fotografie) 

• Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity, atp.) 

• Popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určeno 

• Odhadované náklady na realizaci projektu (laický odhad) 

• Kontakty na autora návrhu (propagovaný bude primárně návrh, nikoliv však autor) 

   Návrh může dále obsahovat podklady/informace, např. výkresy, vizualizace, typy 

navrhovaných prvků, atd., které budou vyjasňovat návrh. Návrh by měl rozsahem a formátem 

počítat s propagací nejen na webových stránkách města. 

 

4. Závěr/Další kroky  

Finanční výbor doporučuje zařadit do rozpočtu na rok 2020 částku pro webové stránky 

participativního rozpočtu a dále pak alokaci úvazku (nebo DPČ/DPP) pro koordinátora 

participativního rozpočtu. 

 

 

 

Podpisy kontrolujících:      Datum podpisu: 

Ing. Jana Kytlicová,   …………………  ……………………. 

Bc. Jan Angelov Janev PhD.,  ………………  ……………………. 

Ing, Jan Černý              …………………  ……………………. 
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Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly 
 

Kontrolní zpráva: 
 

Zpracování návrhu systému pro 
přidělování programovaných dotací pro 

sportovní a zájmové spolky a organizace 
v Úvalech pro rok 2020 

 
21.10.2019 

 

 

Kontrolou pověřeni: Romana Komínková, Ondřej Martinovský 

Datum odevzdání zprávy: 21.10. 2019 

Na základě usnesení Z – 28a/2018 ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13.12.2018 

   

CÍL KONTROLY 

Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové 

spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020. 

Předložit návrhy možností alternativního přístupu k výše uvedenému. 

 

POSTUP KONTROLY 

1. Popis aktuálního stavu 

2. Průzkum možností 

3. Návrh FV 

4. Závěr/Další kroky 
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Popis aktuálního stavu 

 

• Dva existující dotační programy 

 Provoz a údržba (800 tis) 

 Akce (100 tis) 

 Žádosti musí splňovat předem daná kritéria 

• Mimo to existující dlouhodobé smlouvy o pronájmu a údržbě (20-25let – symbolické 

nájemné 1Kč + níže uvedený příspěvek města na údržbu) 

 SK Úvaly (300 tis) 

 TC Úvaly (150 tis) 

 Junák Úvaly (100 tis) 

 Český rybářský svaz Úvaly 

Shrnutí:  

Část rozpočtu je svázána dlouhodobými smlouvami. Existuje možnost duplicitních požadavků 

– spolek, který čerpá příspěvek na údržbu plynoucí z dlouhodobé smlouvy, může zároveň 

žádat o další podporu z programu „provoz a údržba“  

Velmi subjektivní způsob zhodnocení žádostí 

Obtížný vstup pro nové žadatele 

 

Průzkum možností 

Varianta 1 

• Stávající model 

 „porcování medvěda“ na základě historických souvislostí/smluv a subjektivním posouzení 

nových žádostí 

Varianta 2 

• „Vylepšení“ var 1 

 Ustanovení nezávislé komise s vysokým morálním kreditem 
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 Doporučení komise by pro radu/zastupitelstvo bylo závazné a případné odchýlení by se 

muselo písemně zdůvodnit a zveřejnit 

 

 

Varianta 3 (inspirace např ČB) 

• Bodový systém 

 Propracování sofistikovaného bodového systému (např: práce s mládeží, zásah co do 

počtu obyvatel, veřejná prospěšnost, aktivita s tradicí..) 

 Všechny žádosti přidělené body 

 Rozdělení celkového rozpočtu dle bodů 

Varianta 4 (inspirace např. Hodonín) 

• Kupónový systém 

 Možno uplatnit především na sportovní organizace 

 Výdej kuponů občanům, jež následně odevzdají kupon preferované organizaci. Dle váhy 

odevzdaných kuponů následně rozdělení příspěvků. 

 Ad-hoc akce pak nutno posuzovat dle scénáře 1-3 

 

Návrh FV (ambice k případné změně) 

 

• Neměnit dlouhodobé smlouvy 

• Úprava dotačních programů. Např.: 

 Na pravidelnou činnost 

 „Objednávka“ volnočasových aktivit od spolků – sporty, skauti, hasiči, rybáři, kluby, 

kroužky 

 Na reprezentaci města mimo Úvaly 

 Turnaje mimo Úvaly, reprezentace v rámci „ligy“, hasičské závody, taneční závody 

 Na reprezentaci města v Úvalech 

 Jednorázové akce – Highland games, MTB Úvaly, Kašparní… 

• Stanovení modelu přidělování prostředků v programech 
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 Min. pro pravidelnou činnost stanovit nezávislý (bodový) systém buď dle varianty 3 nebo 

4. 

 Reprezentace města mimo Úvaly je „politické“ rozhodnutí  

 

Závěr/Další kroky: 

Finanční výbor nabízí detailnější rozpracování variant 3 a 4 a jejich napojení na současný stav, 

v případě že o to bude ze strany vedení města zájem. 

Zároveň kontrolou pověřené osoby konstatují že současný stav přidělování dotací není nijak 

zásadně nevyhovující a není předpoklad, že by docházelo k neúčelnému vynakládání 

finančních prostředků města. 

 

 

 

Podpisy kontrolujících:      Datum podpisu: 

Romana Komínková   …………………  ……………………. 

Ondřej Martinovský   …………………  ……………………. 
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Finanční výbor zastupitelstva  
města Úvaly 

Zápis z řádného zasedání 
finančního výboru č. VI/2019 

 
Termín : 21.10.2019 
Místo : zasedací místnost městského úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

 
Rozdělovník : členové finančního výboru, starosta města, místostarosta města, tajemník městského 

úřadu, tajemník finančního výboru, sekretariát města 
 

Přítomní členové : Mgr. Jaromír Gloc, RNDr. Petr Franěk, Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Černý, Ing. Jan 
Angelov Janev, Ing. Hana Opálková,  Bc. Ondřej Martinovský, Ing. Josef Zach, Bc. Romana 
Komínková, Bc. Hana Šindelářová 
 

Omluveni 
Host: 
 

: 
: 
 

Bc. Jan Němec 
Ing.. Alexis Kimbembe, ing. Josef Polák 

Tajemník  : Dana Kyralová 
   

 
 
Stav přítomných  
 
V 18.10 hod bylo přítomno 9 členů finančního výboru, FV je usnášeníschopný, zasedání FV je zahájeno.   

 

Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání 
 
Předseda finančního výboru Mgr. Jaromír Gloc přivítal přítomné členy a oba místostarosty a zahájil jednání FV. 
Navrhl doplněný program jednání oproti zaslané pozvánce.   

Ověřovatelem dnešního zápisu je stanoven RNDr. Petr Franěk. Členové FV odsouhlasili níže uvedený program 
jednání.  

 
 

Program jednání  

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání  

3. Fixace úrokové sazby úvěr – smlouva s KB 

4. Cash flow 

5. Koeficient daně z nemovitosti – navýšení na č. 5 

6. Kontrolní zprávy – předložení ke schválení, návrh zpracování  

7. Diskuse, různé 

8. Závěr 
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Ad 3) Fixace úrokové sazby úvěru – smlouva s KB a.s. 
 
Na základě doporučení bankovního poradce z KB a.s. byla dle uzavřené smlouvy o úvěru na 30 mil. Kč 

doporučena ke schválení zastupitelstvem města fixace úrokové sazby. Ze strany KB a.s. je požadováno přijetí 
usnesení zastupitelstvem města pověření starosty k sjednání strukturované sazby dle schválených parametrů 
(telefonicky) a následně podpisem příslušné dokumentace této transakce. V opačném případě nelze operativně 
řešit konkrétní nabízenou sazbu.  
Tento materiál byl zastupiteli města doporučen ještě k projednání ve finančním výboru. 
Členové FV podrobně diskutovali o historii a vývoji úrokových sazeb (Pribor, Swapové sazby), o variantách fixace 
a jejich dopadů při případném fixování sazby. Při případné změně sazby na strukturovanou se ztratí možnost 
bezplatného předčasného splacení úvěru.  
Byla prezentována predikce vývoje poklesu sazeb. 
 
V 18:50 příchod ing. J. Zacha, nyní členů pro hlasování 10. 
 
Po diskuzi a zvážení všech variant bylo přijato členy FV toto usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI-01/2019 Výsledek hlasování 

 

FV doporučuje vedení města přistoupit ke strukturované sazbě 
FIX na celou zbývající dobu splatnosti úvěru, pokud nabídka 

klesne pod 1,50 % + 0,5 % marže. 
  

Pro 

9  

(Gl,Če,Ko,Kyt,Op,Ma,Fr,Ja, Ši) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 

1 

(Za) 

 

Ad 4) Cash flow  

 
Před jednáním FV byla rozeslána aktualizovaná tabulka vývoje cash flow. Členové ve vazbě na vývoj 51. a 52. 
týdne ke konci roku diskutovali o plánovaných zůstatcích na účtech, kdy nebude pravděpodobně splněna 
podmínka KB a.s. Očekává se cca 280 tis. Kč zůstatek. 
Ing. Kimbembe – ještě se očekávají faktury za sběrný dvůr a opravu 5. května, kdy je předpoklad změny cash 

flow - v návrhu RO 4/19 by mělo být již patrné. 
Členové upozorňují na 47. týden, zda časově souhlasí uváděný příjem 6 mil. Kč za sběrný dvůr v souvislosti 
s vykázanými úhradami. Dále naplánovaný příjem 15 mil. Kč zda je reálný předpoklad obdržení do konce roku -  
 – závisí na běhu lhůt při podání a vyřízení na příslušných úřadech, očekává se příjem dotace za Vinici (cca 2 mil. 
Kč ), za sběrný dvůr zatím nejisté, za Tesco cca 6 mil. Kč. 
Cash flow plán bude následně aktualizován.  
 
 

Ad 5) Koeficient daně z nemovitosti – návrh města na navýšení 
z 3 na 5 
 
Na zastupitelstvu města byl předložen návrh na zvýšení stávajícího místního koeficientu daně z nemovitosti ze 
současné výše 3 na výši 5 - bez konečného usnesení. Návrh je dodatečně projednáván ve finančním výboru. 
V současné době je v připravovaném indikativním zásobníku projektů na roky 2020 – 2024 zřejmé, že k potřebné 
obnově uliční sítě nezbývají finanční prostředky. Zvýšením koeficientu na 5 by byl dopad ročně cca kolem 1700-
2000 Kč na jeden rodinný dům a do rozpočtu města příjem cca 5 mil. Kč. 

 
Z diskuze: 

- Členové FV se podrobně zabývali předloženým zásobníkem projektů, diskutovali nad jeho nedostatky a 
- diskutovali k prezentovaným návrhům k dofinancování uvedených projektů 

o varianty jsou prodej majetku města (pozemky),  
o dále příspěvky do infrastruktury od developerů  
o výnos z daně z nemovitosti při koeficientu 5. 

- Dle zjištěných statistických údajů má pouze 17 obcí z ČR koeficient 5, Úvaly spadají do kategorie obcí do 
10 tisíc obyvatel, nyní je výběr cca 7,8 mil. Kč 

- P. Ing. Černý prezentoval názor, že úvěr už Úvalům nikdo neposkytne, tudíž město hledá možnost, jak 
financovat stavby prostřednictvím obyvatel zvýšením koeficientu 
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-  Členové FV nerozporují nutnou rekonstrukci komunikací např. na Úvaláku, upozorňují na nebezpečí 
růstu vícenákladů akcí. 

- Členové FV diskutovali s hosty nad plánovanou cenou pozemků města, která se jim zdála nedostatečná, 

vzhledem ke známým komerčním cenám. 
- Členové FV se dotazovali hostů na souhrn nákladů za koupaliště, odhadovaných nákladů na zazimování, 

případnou změnu provozovatele 
 
K návrhu zvýšení koeficientu daně z nemovitosti proběhla podrobná diskuze bez přijatého usnesení. 
 
Poděkování předsedy FV za účast hostů a odchod Ing. Kimbembe a Ing. Poláka. 
 

Ad 6) Kontrolní zprávy – stav, odevzdání 
 
Předmětem jednání bylo předložení dvou zpráv ke schválení:  
 
 
1. Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu v Úvalech (zadáno usn. ZM Z-42a/2018 
z 13.12.2018) 
 
 

Zpracovatelé Ing. Černý (+ Ing. Angelov + Ing. Kytlicová) prezentovali zpracovanou zprávu, výstupy z kontrolní 
zprávy prezentovány vedení města v souvislosti s plánem pro alokování finančních prostředků města pro provozní 
náklady v následujícím roce. 
 
 
Členové po podrobném seznámení s finální podobou přijali usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI - 02/2019 Výsledek hlasování 

 
FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu: 

Zpracovat možnosti aplikace participativního rozpočtu 
v Úvalech zadanou dle usn. Č. Z-42a/2018 z 13.12.2019 a 

doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstva 
města. 

  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Op,An,Ma,) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 

 

0 

 
 
 

Text usnesení  FV VI - 03/2019 Výsledek hlasování 

 

FV doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení: 

 
a) ZM souhlasí s přípravou participativního rozpočtu pro 

město Úvaly 
b) ZM pověřuje starostu města realizací tohoto usnesení tak, 

aby první realizace projektů proběhla v r. 2021 
  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Ně,An,Ma,) 
Usnesení bylo přijato 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 
2. Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové spolky a 
organizace v Úvalech pro rok 2020 (zadáno usn. ZM č. Z-28a/2018  z 13.12.2018) 
 
Zpracovatelé Bc. Martinovský (+ Bc. Komínková) prezentovali zpracovanou zprávu pro odevzdání včetně variant a 
doporučení. 
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Členové po podrobném seznámení se zprávou přijali usnesení: 
 

Text usnesení  FV VI-04/2019 Výsledek hlasování 

 

FV po projednání schvaluje předloženou kontrolní zprávu: 

Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací 
pro sportovní a zájmové spolky a organizace v Úvalech pro rok 

2020, zadanou usn. ZM č. Z-28a/2018 z 13.12.2018 a 
doporučuje ji předložit na nejbližším jednání zastupitelstvu 

města. 

  

Pro 

10  

(Gl,Če,Kyt,Ši,Ko,Fr,Za,Ně,An,Ma,) 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 
 
0 

 

Dále předložení kontrolní zprávy ve fázi rozpracovanosti: 
 
 
3. Kontrola poměrů cen projektů ukončených v období 2015-2018 
 
Zpracovatelé RNDr. Franěk (+ Bc. Šindelářová) prezentovali zpracovanou KZ ve stadiu před odevzdáním. Uvedli 
cíle, postupy zpracování, přehled získaných dat, jejich strukturu, náklady na PD a na realizaci investic. 
Předseda FV požádal o dopracování formalit pro finální odevzdání, případně na jednání FV v roce 2020. 
 

7) Diskuze, různé 
 

1. Termíny ZM: 12.12.19 dle plánu. Předpoklad schůzek FV: 2.12.19 – bude upřesněno pozvánkou. 
2. Diskuze na náměty dalších případných kontrolních zpráv. 

 

Ad 8) Závěr  
 
Předseda FV poděkoval přítomným za účast. 
 
Zasedání ukončeno v 21.30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: 

……………………………………………………. 
Dana Kyralová 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………                       ………………………………………….. 
Předseda FV                 Ověřovatel  
Mgr. Jaromír Gloc                RNDr. Petr Franěk 
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Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly 
 

Kontrolní zpráva  

Zpracování možnosti aplikace 
participativního rozpočtu v Úvalech 

 
21.10.2019 

 

 

Kontrolou pověřeni: Ing. Jana Kytlicová, Ing. Jan Angelov Janev, Ing, Jan Černý 

Datum odevzdání zprávy: 21.10. 2019 

Na základě pověření ze schůzky finančního výboru města Úvaly ze dne 21.1.2019 a podle 

usnesení zastupitelstva Z – 42a/2018 z 13:12:2018. 

   

CÍL KONTROLY 

Prověřit možnou aplikaci participativního rozpočtu v rámci Města Úvaly. 

 

1. Participativní rozpočtování (PaR) 

2. Doporučené parametry PaR pro Úvaly 

3. Předkládání návrhů pro PaR a vyhodnocení 

4. Závěr/Další kroky  

 

1. Participativní rozpočtování (PaR) 

• Účel:  

• Zapojení veřejnosti do rozhodování o využití financí města. 

• Základní parametry pro úspěšné PaR: 

• Politická podpora 

• Jasná pravidla a kompetence procesu 
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• Kapacita úřadu pro práci s veřejností, zajištění zdrojů, koordinátor procesu na 

MěÚ 

• Kvalitní informační kampaň, vyvolání zájmu veřejnosti 

• Propojení PaR se strategickým a finančním plánováním města 

 

2. Doporučené parametry PaR pro Úvaly 

• Jednoduchý formulář pro zadání 

• Hlasování elektronicky (moje ID) nebo osobně v infocentru 

• Řídit proces bude koordinátor participativního rozpočtu 

• Realizace vybraných projektů v horizontu 12 měsíců, výjimečně s ohledem na 

charakter projektu 24 měsíců 

• Doporučený objem celého rozpočtu pro město Úvaly: 600 tisíc Kč včetně DPH 

• Jednotlivý projekt nesmí přesáhnout 50% celkového rozpočtu 

• Projekt nesmí být současně spolufinancován z dotací či z již schváleného rozpočtu 

města 

• Projekty musí být realizovány ve veřejném prostoru města a na majetku města 

 

3. Předkládání návrhů PaR a vyhodnocení 

1. Seznámení veřejnosti s pravidly a postupem předkládání návrhů, zřízení (březen-

květen R1) 

2. Návrhy občanů (červen R1) 

3. Kontrola návrhů koordinátorem na splnění náležitostí (červenec R1) 

4. Posouzení realizovatelnosti návrhu příslušnými odbory MěÚ (září R1) 

5. Hlasování občanů o návrzích systémem (např. 2+1) (říjen R1) 

6. Zařazení do rozpočtu (listopad/prosinec R1) 

7. Příprava a realizace vítězných projektů (R2) 

 

R1 – rok návrhu a hlasování 

R2 -  následující rok po R1 - realizace 
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Co musí návrh obsahovat 

• Název 

• Popis výchozí situace včetně přesné specifikace místa (fotografie) 

• Popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity, atp.) 

• Popis toho, koho se nejvíce dotkne výsledné řešení a komu je určeno 

• Odhadované náklady na realizaci projektu (laický odhad) 

• Kontakty na autora návrhu (propagovaný bude primárně návrh, nikoliv však autor) 

   Návrh může dále obsahovat podklady/informace, např. výkresy, vizualizace, typy 

navrhovaných prvků, atd., které budou vyjasňovat návrh. Návrh by měl rozsahem a formátem 

počítat s propagací nejen na webových stránkách města. 

 

4. Závěr/Další kroky  

Finanční výbor doporučuje zařadit do rozpočtu na rok 2020 částku pro webové stránky 

participativního rozpočtu a dále pak alokaci úvazku (nebo DPČ/DPP) pro koordinátora 

participativního rozpočtu. 

 

 

 

Podpisy kontrolujících:      Datum podpisu: 

Ing. Jana Kytlicová,   …………………  ……………………. 

Bc. Jan Angelov Janev PhD.,  ………………  ……………………. 

Ing, Jan Černý              …………………  ……………………. 

 



1 

 

Finanční výbor zastupitelstva města Úvaly 
 

Kontrolní zpráva: 
 

Zpracování návrhu systému pro 
přidělování programovaných dotací pro 

sportovní a zájmové spolky a organizace 
v Úvalech pro rok 2020 

 
21.10.2019 

 

 

Kontrolou pověřeni: Romana Komínková, Ondřej Martinovský 

Datum odevzdání zprávy: 21.10. 2019 

Na základě usnesení Z – 28a/2018 ze zasedání zastupitelstva města ze dne 13.12.2018 

   

CÍL KONTROLY 

Zpracovat návrh systému pro přidělování programových dotací pro sportovní a zájmové 

spolky a organizace v Úvalech pro rok 2020. 

Předložit návrhy možností alternativního přístupu k výše uvedenému. 

 

POSTUP KONTROLY 

1. Popis aktuálního stavu 

2. Průzkum možností 

3. Návrh FV 

4. Závěr/Další kroky 

 

 

 

 



2 

 

Popis aktuálního stavu 

 

• Dva existující dotační programy 

 Provoz a údržba (800 tis) 

 Akce (100 tis) 

 Žádosti musí splňovat předem daná kritéria 

• Mimo to existující dlouhodobé smlouvy o pronájmu a údržbě (20-25let – symbolické 

nájemné 1Kč + níže uvedený příspěvek města na údržbu) 

 SK Úvaly (300 tis) 

 TC Úvaly (150 tis) 

 Junák Úvaly (100 tis) 

 Český rybářský svaz Úvaly 

Shrnutí:  

Část rozpočtu je svázána dlouhodobými smlouvami. Existuje možnost duplicitních požadavků 

– spolek, který čerpá příspěvek na údržbu plynoucí z dlouhodobé smlouvy, může zároveň 

žádat o další podporu z programu „provoz a údržba“  

Velmi subjektivní způsob zhodnocení žádostí 

Obtížný vstup pro nové žadatele 

 

Průzkum možností 

Varianta 1 

• Stávající model 

 „porcování medvěda“ na základě historických souvislostí/smluv a subjektivním posouzení 

nových žádostí 

Varianta 2 

• „Vylepšení“ var 1 

 Ustanovení nezávislé komise s vysokým morálním kreditem 
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 Doporučení komise by pro radu/zastupitelstvo bylo závazné a případné odchýlení by se 

muselo písemně zdůvodnit a zveřejnit 

 

 

Varianta 3 (inspirace např ČB) 

• Bodový systém 

 Propracování sofistikovaného bodového systému (např: práce s mládeží, zásah co do 

počtu obyvatel, veřejná prospěšnost, aktivita s tradicí..) 

 Všechny žádosti přidělené body 

 Rozdělení celkového rozpočtu dle bodů 

Varianta 4 (inspirace např. Hodonín) 

• Kupónový systém 

 Možno uplatnit především na sportovní organizace 

 Výdej kuponů občanům, jež následně odevzdají kupon preferované organizaci. Dle váhy 

odevzdaných kuponů následně rozdělení příspěvků. 

 Ad-hoc akce pak nutno posuzovat dle scénáře 1-3 

 

Návrh FV (ambice k případné změně) 

 

• Neměnit dlouhodobé smlouvy 

• Úprava dotačních programů. Např.: 

 Na pravidelnou činnost 

 „Objednávka“ volnočasových aktivit od spolků – sporty, skauti, hasiči, rybáři, kluby, 

kroužky 

 Na reprezentaci města mimo Úvaly 

 Turnaje mimo Úvaly, reprezentace v rámci „ligy“, hasičské závody, taneční závody 

 Na reprezentaci města v Úvalech 

 Jednorázové akce – Highland games, MTB Úvaly, Kašparní… 

• Stanovení modelu přidělování prostředků v programech 
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 Min. pro pravidelnou činnost stanovit nezávislý (bodový) systém buď dle varianty 3 nebo 

4. 

 Reprezentace města mimo Úvaly je „politické“ rozhodnutí  

 

Závěr/Další kroky: 

Finanční výbor nabízí detailnější rozpracování variant 3 a 4 a jejich napojení na současný stav, 

v případě že o to bude ze strany vedení města zájem. 

Zároveň kontrolou pověřené osoby konstatují že současný stav přidělování dotací není nijak 

zásadně nevyhovující a není předpoklad, že by docházelo k neúčelnému vynakládání 

finančních prostředků města. 

 

 

 

Podpisy kontrolujících:      Datum podpisu: 

Romana Komínková   …………………  ……………………. 

Ondřej Martinovský   …………………  ……………………. 
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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 
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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    
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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 
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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    
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