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ZÁPIS  

4. jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 11. 2. 2020 v 8:00 hod.  

Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

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

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

Omluveni: Josef Polák  

Ověřovatelé: Mgr. Petr Borecký, Ing. Alexis Kimbembe,   

Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání v 8:00 hodin a poté přítomní schválili níže uvedený program. 

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Rozpočtové opatření č. 5/2019 Schválen 

3. Návrh RO č. 1/2020 Schválen 

4. Předložení návrhu smlouvy na restaurátorské práce - rekonstrukce sochy 
Arnošta z Pardubic 

Schválen 

5. Předložení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt 
"Pohádková cesta lesem za pořádkem" 

Schválen 

6. Vyhlášení výběrového řízení na akci "Zateplení bytových domů Prokopa 
Velikého" 

Schválen 

7. Vyhlášení výběrového řízení na tisk měsíčníku Život Úval Schválen 

8. Schválení kupní smlouvy na pořízení svozového kontejnerového vozidla pro 
sběrný dvůr 

Schválen 

9. Schválení úvěru na pořízení: Svozové auto - TS Úvaly (kontejnerové vozidlo) 
pro Technické služby města Úvaly, příspěvkovou organizaci 

Schválen 

10. Oprava ulice K Hájovně a souběžné komunikace se silnicí II/101 Schválen 

11. Prodej části pozemku parcelní číslo 186/1 o velikosti cca 52 m2, katastrální 
území Úvaly u Prahy 

Schválen 

12. Návrh na uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899 - 25763-14 o pojištění 
majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti - zajištění pojištění Bezpečné 
Úvaly - Instalace dopravních zařízení 

Schválen 

13. Zrušení usnesení č. R - 43/2020 ze dne 14.1.2020 Schválen 

14. Zrušení usnesení č. R - 44/2020 ze dne 14.1.2020 Schválen 

15. Zrušení usnesení č. R - 133/2019 ze dne 2.4.2019 Schválen 

16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A - ČEZ stavba: Úvaly, 
Sovova, č.parc.2984/4 

Schválen 

17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouva o právu provést stavbu č.IP-12-6017033/VB/1 - ČEZ stavba: Úvaly, 
č.parc.3800/4 

Schválen 
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Bod Věc Stav po jednání 

18. Žádost o povolení a umístění odkládacích schránek České pošty na pozemcích 
parcelní číslo 3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 2299/2, katastrální území Úvaly u 
Prahy 

Schválen 

19. Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 3268/56 o velikosti cca 10 m2, 
katastrální území Úvaly u Prahy 

Schválen 

20. Výběr dodavatele na akci "Město Úvaly - Kontejnery pro zázemí koupaliště - II" Schválen 

21. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci "Instalatérské 
a topenářské práce v objektech v majetku města Úvaly" 

Schválen 

22. Výběr dodavatele na dodávky dopravních značek pro město Úvaly na rok 2020 Schválen 

23. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  - Lokalita Výpustek 2, Úvaly Schválen 

24. Zápis z jednání dopravní komise ze dne 15.1.2020 Schválen 

25. Informace o přechodu práva nájmu - R. Jánská, Prokopa Velikého 1346, Úvaly Schválen 

26. Oznámení o úpravě cen za provádění servisu světelné signalizace I/12 - 
Škvorecká ul., společnost JTS s.r.o., Brandýs nad Labem 

Schválen 

27. Nařízení obce o vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít 
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy ( parkovací řád) 

Schválen 

28. Záměr prodeje nemovitosti čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly, která je součástí 
pozemku parcelní číslo 293 a pozemku parcelní číslo 298/17 v katastrálním 
území Úvaly u Prahy 

Schválen 

29. Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p.105, Škvorecká ulice, Úvaly 
o celkové výměře 485 m2 

Schválen 

30. Navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor o roční míru inflace Schválen 

31. Návrhy na úpravu světelné křižovatky na komunikaci I/12 u Penny v Úvalech 
(přechod pro chodce) 

Stažen 

32. Žádost o vyjádření k rozdělení pozemků parc. č. 2601 a stp. č. 2600, k.ú. Úvaly 
u Prahy, na adrese Čelakovského 578, 250 82  Úvaly 

Schválen 

33. Žádost o vyjádření k přístavbě rekreačního objektu, na pozemcích parc. č. 
2851/3 a 2850, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Tovární 132, 250 82  Úvaly 

Schválen 

34. Žádost o vyjádření pro akci: "Úvaly - 2x kVN pod kom. ŘSD č.k. 3955/8, IZ-12-
6001763, k.ú. Úvaly u Prahy" 

Schválen 

35. Žádost o vyjádření ke stavbě: Úvaly - Škvorecká - NN - přepojení čp. 33 a čp. 
34, Úvaly, IE-12-6007596 

Schválen 

36. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby - 
"Soubor staveb Náměstí Svobody Úvaly" na pozemcích parc. č. 2153/2, 2153/3 
a 2153/4, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

37. Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 3071/5, k.ú. Úvaly u 
Prahy, v ulici Mánesova, Úvaly 

Stažen 

38. Žádost o vyjádření k návrhu zeleně na pozemku parc. č. 3957/35, k.ú. Úvaly u 
Prahy - Deponie Úvaly 

Schválen 

39. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě rekreačního objektu 
č.ev. 135, Nerudova, Úvaly, na pozemku parc. č. 3571/3, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

40. Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu, na 
adrese U Starého koupadla 1394, Úvaly, na pozemcích parc. č. 3590/1, 3590/2 a 
840, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

41. Žádost o vyjádření ke stavbě 3 ks přístřešků, v ulici Husova 77, 250 82  Úvaly, 
na pozemcích parc. č. 102 a 103, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 
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Bod Věc Stav po jednání 

42. Žádost o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6024335 (přípojka elektro), na adrese 
Úvaly, Horova, pozemek parc. č. 3163/2, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

43. Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rekreačního domu v ulici 
Osadní č.ev. 136, Úvaly, na pozemcích parc. č. 3527/5 a 3527/2, k.ú. Úvaly u 
Prahy 

Schválen 

44. Dohoda o ukončení smlouvy o provádění stacionárního sběru nebezpečných 
odpadů a o provádění stacionárního sběru objemných odpadů 

Schválen 

45. Záměr města na prodej pozemku parc. č. 2611/6, k.ú. Úvaly u Prahy - 
vyhodnocení 

Schválen 

46. Nabídka k odprodeji pozemku parc. č. 335/18, k.ú. Úvaly městu Úvaly Schválen 

47. Ozelenění nového sběrného dvora Schválen 

48. Připojení města Úvaly k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" Schválen 

49. Žádost o finanční příspěvek - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
z.s. 

Schválen 

50. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby Schválen 

51. Kronikářský zápis za rok 1996 a rok 1997 Schválen 

52. Žádost o výjimku z  nejnižšího počtu žáků ve třídě - Základní škola Úvaly Schválen 

53. Souhlas s uzavřením smlouvy o vystoupení - talkshow The Man Behind 
Freddie Mercury - Peter Freestone & Milan Šatník 

Schválen 

54. Výběrové řízení na kronikáře města Schválen 

55. Stanovení platu ředitelce Městského domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové 
organizace 

Schválen 

56. Zápisy z jednání komisí Schválen 

57. Projektová dokumentace pro dokončení rekonstrukce centra města Úvaly - 
ulice Hálkova, lávka přes Výmolu, plocha u areálu Sokola, nádvoří radnice 
Arnošta z Pardubic 95 a přístupová cesta kolem kostela k bývalému objektu 
TESKO 

Schválen 

58. Mobilní aplikace pro platbu parkovného a jiných poplatků Schválen 

59. Různé  

60. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady  

61. Ukončení jednání  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Rozpočtové opatření č. 5/2019 je skutečné čerpání rozpočtu ve výdajích a příjmech. Rozpočtové opatření bylo 
sníženo o cca 10 mil. proti RO č.4/2019. 
Daňové příjmy byly naplněny na 97, 89 % tj. o 2,5 mil. méně. 
Nedaňové příjmy na 96, 72 %, tj. o 1,1 mil. méně. 
Kapitálové příjmy na 49, 02 % tj. o 126 tis. méně. 
Přijaté transfery na 98,17 % tj. o 3,7 mil. méně. 
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Město čerpalo účelové dotace za 35 695 248,- Kč. 
Neúčelové dotace ve výši 11,5 mil. Kč 

Čerpání úvěru ve výši 30 mil. Kč, zaplaceny úvěry  ve výši 33 115 256,- Kč. 
Doplacen úvěr u Českomoravské rozvojové banky ve výši 6, 5 mil. 
Zůstatky na účtu k 31.12.2019 5,7 mil. Kč 

Nesplacené úvěry k 31.12.2019  162 831 403,- Kč 

Návrh RO č. 5/2019 byl přeložen ke schválení na FV ,který se koná dne 10.2.2020. 
Celkem příjmy a výdaje činí 229 381 554,- Kč. 

 

Usnesení č. R-67/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

návrh rozpočtového opatření č. 5/2019 ve výši příjmy a výdaje 229 381 554,- Kč 

I I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.   schválit rozpočtové opatření č. 5/2019 ve výši  příjmy a výdaje 229 381 554,- Kč 

Termín: 27.2.2020 

I I I .   uk ládá  

1.  Jitce Hájkové, vedoucí ekonomického odboru OE 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 27.2.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly 

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

Bod 3. Návrh RO č. 1/2020 

Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Rozpočtové opatření č.1/2020 je sestaveno na základě ukončení roku 2019. 
Protože se rozpočet na následující rok zpracovává a schvaluje v roce 2019, aby nenastalo rozpočtové 
provizorium je nutné provést úpravy v rozpočtu .  
Příjmy: 
1. navýšení poplatku za odpady o 1,6 mil. Kč 

2. dotace park Vinice o 1,9 mil. Kč 

3. dotace sběrný dvůr o 6,9 mil. Kč 

4. snížení zůstatku z roku 2019 o 5,8 mil. 
5. navýšení nájemného u bytů o 100 000,- Kč 

6. vratka na tříděný odpad navýšena o  300 000,- Kč 

a jiné drobné navýšení. 
Navýšení příjmové části  celkem o 5,2 mil. Kč , tj. příjmy 174 777 959,- Kč. 
Výdaje: 
1. navýšení služeb na kapitole kultury o 100 00,- Kč 

2. navýšení pozemků o 5,6 Kč 

3. snížení rezervy o 700,- Kč 

aj. 

Celkem  výdaje 174 777 959,- Kč. 
Návrh rozpočtového opatření č.1/2020 byl předložen na FV dne 10.2.2020. 
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Usnesení č. R-68/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

návrh rozpočtového opatření č. 1/2020 ve výši příjmy a výdaje 174 777 959,- Kč 

I I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  schválit rozpočtové opatření č. 1/2020 ve výši příjmy a výdaje 174 777 959,- Kč 

Termín: 27.2.2020 

I I I .   uk ládá  

1.  Jitce Hájkové, vedoucí ekonomického odboru OE 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 27.2.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly 

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

Bod 4. Předložení návrhu smlouvy na restaurátorské práce - rekonstrukce sochy Arnošta z 
Pardubic 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Ministerstvo kultury vyhlašuje Program podpory obnovy kulturních památek s maximální mírou dotace 80%. 
Dne 14. 1. 2020 schválila rada města návrh na předložení žádosti o dotaci na rekonstrukci sochy Arnošta z 
Pardubic. Nedílnou součástí žádosti je doložení Smlouvy o dílo s restaurátorem, který práce v roce 2020 
provede. Smlouva je koncipována tak, že práce budou započaty na výzvu (předpokládáme realizaci pouze v 
případě, že městu bude dotace přidělena). Na základě vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek byl 
vybrán zhotovitel - MgA. Tereza Korbelová, se sídlem Poštovní 337, 277 14 Dřísy, IČO 88531937. Rozsah 
plánovaných prací najdete v příloze, cena je vyčíslena ve výši 91 425 Kč, včetně DPH.  
 

Dopad na rozpočet:-  91 425 Kč, včetně DPH Kapitola 3329 položka 6121, ostatní záležitosti - památky 

Usnesení č. R-69/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o dílo na restaurátorské práce ve výši 91 425 Kč s DPH, které budou provedeny v rámci 
připravovaného projektu "„Rekonstrukce sochy Arnošta z Pardubic"”, s vybraným zhotovitelem MgA. 
Terezou Korbelovou, se sídlem Poštovní 337, 277 14 Dřísy, IČO 88531937 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Maturu, vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem smlouvy o dílo 

Termín: 10.3.2020 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení RM - Smlouva o dílo 

Příloha č.2 k usnesení RM - položkový rozpočet 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 5. Předložení Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt "Pohádková 
cesta lesem za pořádkem" 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Projektový manažer předkládá radě města Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt 
"Pohádková cesta lesem za pořádkem". Na tento projekt byl Státním zemědělským intervenčním fondem 
schválen příspěvek ve výši 791 219 Kč z celkových způsobilých nákladů 821 469 Kč. Po podpisu smlouvy 
můžeme začít s realizací projektu, která má skončit nejpozději 31. 12. 2020.  
 

Dopad na rozpočet: - 821 469 Kč kapitola 3749-6/ položka 6121 

Usnesení č. R-70/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

s uzavřením Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova na projekt "Pohádková cesta lesem 
za pořádkem", kterou město získává dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 791 219 
Kč z celkových způsobilých nákladů 821 469 Kč 

I I .   pověřu je  

podpisem Dohody o poskytnutí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje 
venkova na projekt "Pohádková cesta lesem za pořádkem" 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení RM - Dohoda o poskytnutí dotace  
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 6. Vyhlášení výběrového řízení na akci "Zateplení bytových domů Prokopa Velikého" 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Projektový manažer předkládá radě města ke schválení vyhlášení výběrového řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku. Jedná se o stavební práce plánované v rámci projektu "Zateplení bytového domu Prokopa Velikého", 
pro který byla v roce 2018 přislíbena z Integrovaného regionálního operačního programu dotace ve výši 1 984 
000 Kč. K získání dotace musí být však realizace projektu dokončena do 30.9.2020. První fází realizace 
projektu je výběr zhotovitele stavebních prací. Projekt je zaměřen na zateplení obálky budovy bytových domů 
Prokopa Velikého č.p. 1346 a 1347, výměnu zdroje tepla a částečnou výměnu oken. Vzhledem k tomu, že se v 
poslední době rapidně zhoršil stav střechy, součástí výběrového řízení bude i výměna střešní krytiny. 
Předpokládaná hodnota zakázky činní 8 000 000,-  Kč bez DPH tzn. 10 mil. včetně DPH. Soutěž bude probíhat 
v otevřeném výběrovém řízení a zveřejněna bude na profilu zadavatele (vhodné uveřejnění). Výběrové řízení 
bude v gesci Mgr. Klára Zábrodská se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO 71333193. 
 

Členy komise pro hodnocení nabídek a výběr zhotovitele jsou jmenováni: 
členové: Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe, Anežka Růžičková, Miroslav Hofman, Mgr. Petr Matura 

náhradníci: Eva Kopecká, Adriana Bednarčíková, Ing. Jana Svatošová, Jana Bazalová, Marcela Benešová 

 

Dopad na rozpočet: Částka 70tis. Kč bez DPH (87 500Kč včetně DPH) na právní služby bude hrazena z 3612-
6121 (RO č. 1). 

Usnesení č. R-71/2020 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku. Jedná se o stavební práce na zateplení obálky budovy 
bytových domů Prokopa Velikého č.p. 1346 a 1347, výměnu zdroje tepla, střešní krytiny a částečnou 
výměnu oken. Předpokládaná hodnota zakázky činní 8 000 000,-  Kč bez DPH tzn. 10 mil. včetně DPH. 
Soutěž bude probíhat v otevřeném výběrovém řízení a zveřejněna bude na profilu zadavatele (vhodné 
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uveřejnění). Výběrové řízení bude v gesci Mgr. Klára Zábrodská se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, 
IČO 71333193 

I I .   jmenu je  

členy komise pro hodnocení nabídek a výběr zhotovitele: 
členové: Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe, Anežka Růžičková, Miroslav Hofman, Mgr. Petr Matura 

náhradníci: Eva Kopecká, Adriana Bednarčíková, Ing. Jana Svatošová, Jana Bazalová, Marcela Benešová 

I I I .   pověřu je  

1.  Starostu 

1.  kontrolou a podpisem zadávací dokumentace 

IV .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucího OID 

Termín: 10.3.2020 

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

Bod 7. Vyhlášení výběrového řízení na tisk měsíčníku Život Úval 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na základě usnesení R-47a/2018 ze dne 13.11.2018 je radě města  předkládán návrh vyhlášení výběrového 
řízení na tisk měsíčníku  Život Úval. Stávající smlouva je z roku 2008. Ke smlouvě jsou celkem 3 dodatky (č.1 z 
roku 2011, č.2 z roku 2013, č.3 z roku 2014). Podmínky výběrového řízení budou předloženy přímo na jednání 
rady města. Veřejná zakázka na výše uvedenou akci bude vyhlášena dle vnitřní směrnice č. 2/20156 zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 750 000 Kč včetně DPH,  
osloveny budou tyto firmy: 

Tiskárna Úvaly, spol. s r.o., IČO 27142434, Bezručova 726, 250 82 Úvaly 

Petr Chrt, IČO 17013143, Hulická 977, 190 16 Praha 9-Újezd nad Lesy 

BISS s.r.o., IČO 252 84 746, Bartoňova 932, 530 12 Pardubice - Studánka 

 

Zároveň musí být jmenována sloučená hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídekn 
tomto složení: 
členové komise: Jan Poledník, Josef Štěpánovský, Dana Kučerová, Jana Tesařová, Jitka Hamouzová, Lenka 
Platzová, Josef Polák 

náhradníci: Petr Borecký, Alexis Kimbembe 

Usnesení č. R-72/2020 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na tisk měsíčníku  Život Úval 

I I .   jmenu je  

členy sloučené hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek v tomto složení: 
členové komise: Jan Poledník, Josef Štěpánovský, Dana Kučerová, Jana Tesařová, Jitka Hamouzová, 
Lenka Platzová, Josef Polák 

náhradníci: Petr Borecký, Alexis Kimbembe 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - zadávací dokumentace 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 8. Schválení kupní smlouvy na pořízení svozového kontejnerového vozidla pro sběrný dvůr 
Předkladatel: Markéta Řepková 

Na základě rozhodnutí Rady města Úval ze dne 26.11.2019, MR- 4369-2019 bylo vypsáno výběrové řízení na 
zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem: Svozové vozidlo - TS Úvaly (kontejnerové vozidlo pro 
sběrný dvůr).  
Do výběrového řízení se přihlásila firma: 
1.FORNAL trading, s.r.o.   

   Měrůtky 80, 
   767 01 Lutopecny 

   IČO: 26229650 

   Nabídková cena: 1 707 700,-Kč bez DPH, 2 066 317,- Kč s DPH. 
   Doba dodání: 30 dní 
 

2.TECHNOCAR s.r.o. 

   Na Sádkách 1935 

   767 01 Kroměříž 

   IČO: 26943654 

   Nabídková cena 1 630 000,- Kč bez DPH, 1 972 300,- Kč s DPH. 
   Doba dodání: 78 dní  
 

Komise sestavená zadavatelem podle platných pravidel hodnocení nabídek uvedených v zadávací dokumentaci 
na základě výše uvedené skutečnosti provedla posouzení a hodnocení nabídek a vyhodnotila, že nabídka 
účastníka FORNAL trading s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, IČO: 262299650 byla vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější na základě pravidel pro hodnocení nabídek a kritérií hodnocení uvedených v 
zadávací dokumentaci a v souladu s uvedeným výsledkem hodnocení (viz příloha). 
 

Na základě těchto skutečností je Radě města Úvaly předložen návrh kupní smlouvy s firmou FORNAL trading 
s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, IČO: 262299650 (viz příloha). 
Porovnání: 
Fornal:                                 x                           Technocar: 

záruka 24m                                                       záruka 12m 

nástavba Česká                                                 nástavba Polská 

krátká dostupnost náhradních dílů a servisu         delší časová dostupnost 
servis Dřísy u Staré Boleslavi                              servis Kroměříž 

náhradní díly skladem                                         náhradní díly na objednávku 

Usnesení č. R-73/2020 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

1.  výběr nejvhodnější nabídky na nákup Svozového vozidla - TS Úvaly, uchazeče FORNAL trading, s.r.o., 
Měrůtky 80,767 01 Lutopecny, IČO: 26229650 za celkovou cenu 1 707 700,- Kč bez DPH, 2 066 317,- 
Kč s DPH 

2.  uzavření kupní smlouvy  mezi Technickými službami města Úvaly, příspěvkovou organizací, Riegerova 
12, 250 82 Úvaly, IČO 04441869 a firmou FORNAL trading, s.r.o., Měrůtky 80, 767 01 Lutopecny, IČO: 
26229650 v souladu s výsledky zadávacího řízení na nákup svozového vozidla ve smyslu tohoto 
usnesení 

I I .   uk ládá  

1.  Markétě Řepkové 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly, Rozhodnutí o výběru dodavatele 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly, Protokol o posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly, Kupní smlouva  
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přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 9. Schválení úvěru na pořízení: Svozové auto - TS Úvaly (kontejnerové vozidlo) pro Technické 
služby města Úvaly, příspěvkovou organizaci 
Předkladatel: Markéta Řepková 

V nejbližším termínu by měl být do provozu uveden Sběrný dvůr Úvaly. Technické služby města Úvaly, 
příspěvková organizace, má za povinnost dle zřizovací listiny tento Sběrný dvůr provozovat. K tomu účelu je 
potřeba zakoupení kontejnerového vozidla. 
V lednu bylo vyhlášeno výběrové řízení na nákup vozidla. Veřejnou zakázku vyhrála firma FORNAL trading, 
s.r.o. Měrůtky 80, 767 00 Lutopecy, IČO 26229650, v celkové výši 1 707 700,- bez DPH, 2 066 317,- Kč s DPH.  
Radě města jsou předkládany tři nabídky leasingových společností u kterých byla učiněna poptávka na úvěr, z 
nich nejvýhodnější nabídku určila společnost UniCredit leasing a.s, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 
Michle. Nabídky společností viz přílohy. 
 

Parametry financování: 
- splatnost 60 měsíců 

- výše akontace 358 617,- Kč (DPH) 
- pevné měsíční splátky 

- fixní úroková sazba 

- kompletní pojištění vozidla 

- nulový poplatek za schválení. 
 

Pro schválení poskytnutí úvěru požaduje společnost UniCredit následující dokumenty: 
- schválený rozpočet TSÚ 

- přehled hospodaření v roce 2019 

- schválený rozpočet města  
- souhlas zřizovatele s čerpáním úvěru. 
 

Tímto také Technické služby města Úvaly, příspěvková organizace, žádají o investiční příspěvek ve výši 358 
617,- Kč. Plánováno v rozpočtu pro rok 2020. 

Usnesení č. R-74/2020 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

žádost na poskytnutí úvěru Technickým službám města Úvaly, příspěvkové organizace na pořízení dodávky 
pod názvem: Svozové vozidlo - TS Úvaly se společností UniCredit Leasing, a.s. se sídlem Želetavská 
1525/1, 140 00 Praha 4 Michle, IČO 158864492 

I I .   souh las í  s  

s čerpáním úvěru 

I I I .   uk ládá  

1.  Markétě Řepkové 

1.  zajistit úkony spojené s realizací podpisu smlouvy úvěrové smlouvy 

Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly, nabídka UniCredit 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly, nabídka ČSOB 

Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly, nabídka KB 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 10. Oprava ulice K Hájovně a souběžné komunikace se silnicí II/101 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě úkolu z porady vedení má odbor investic a dopravy zajistit opravu komunikace ulice K Hájovně a 
souběžné komunikace se silnicí II/101, kde povrch tvoří betonové panely. Jedná se o odstranění nánosu bláta z 
panelů, odvoz na skládku, práce jeřábu cca 3 dny, zhotovení roviny pod panelem a dosypání spár. 
Předpokládaná cena činí 97.769,- Kč bez DPH (118.300,49 Kč vč. DPH). Tyto práce by zajišťovali TSÚ, p.o. 
Riegerova 12, 250 82 Úvaly. Jedná se o údržbu komunikace z důvodu zajištění bezpečného provozu. 
Upozorňujeme, že panely jsou v soukromém majetku. 
 

Dopad na rozpočet: 2212-5171 - 118.300,49 Kč vč. DPH 

Usnesení č. R-75/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

opravou ulice K Hájovně a souběžné komunikace se silnicí II/101 u Technických služeb města Úvaly, 
příspěvková organizace, Riegerova 12, 250 82 Úvaly. Cenová nabídka činí 97.769,- Kč bez DPH 
(118.300,49 Kč. vč. DPH) a bude hrazena z kapitoly 2212-5171 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

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

Bod 11. Prodej části pozemku parcelní číslo 186/1 o velikosti cca 52 m2, katastrální území Úvaly u 
Prahy 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 10.1.2020 byl na základě usnesení č.Z-118/2019 Zastupitelstva města ze dne 9.12.2009 vyvěšen záměr na 
prodej části pozemku parcelní číslo 186/1, katastrální území Úvaly u Prahy o výměře cca 52 m2, katastrální 
území Úvaly u Prahy za účelem umístění trafostanice včetně ochranného pásma. Minimální hodnota prodeje 
části pozemku činí 83 000,-Kč. V řádném termínu a včas byla podána 1 nabídka. Dne 3.2.2020 proběhlo 
otevírání obálek. 
Nabídka č.1 

ČEZ Distribuce a.s. 
Teplická 874/8 

405 02 Děčín 4 

 

- výše nabízené ceny je 98 800,-Kč 

 

Výběrová komise konstatovala, že nabídka splňuje podmínky vypsaného výběrového řízení a doporučila radě 
města a následně Zastupitelstvu města vybrat tuto nabídku. Návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě byl 
konzultován a schválen právním zástupcem města. 
Dopad na rozpočet: + 98 800,-Kč 

kapitola 6409  položka 3111 

 

Usnesení č. R-76/2020 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvo města Úvaly 

1.  schválit uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č.9120139021 na část pozemku parcelní číslo 
186/1 o velikosti cca 52 m², katastrální území Úvaly u Prahy mezi společností ČEZ Distribuce a.s., 
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO:24729035, DIČ:CZ24729035 a 
městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, 250 82, IČO:240931 zastoupené starostou 
města Mgr. Petrem Boreckým. Kupní cena činí 98 800,-Kč 
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I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o budoucí kupní smlouvě č.9120139021 

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

Bod 12. Návrh na uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 899 - 25763-14 o pojištění majetku 
podnikatelů a o pojištění odpovědnosti - zajištění pojištění Bezpečné Úvaly - Instalace 
dopravních zařízení 
Na základě ukončené akce Bezpečné Úvaly - Instalace dopravních zařízení je nutné přidat tento kamerový 
systém do pojištění majetku města. Jedná se hlavně o odcizení a vandalismus. Pojišťovna předložila návrh 
dodatku č. 5 s limitem na 1 mil Kč, tj. roční pojistné ve výši 328.383,- Kč (počínaje 15.3.2020, splatné ve 2 
splátkách). Poměrné pojistné od 17.1.2020 do 14.3.2020 činí 2.244,- Kč. Bude upraveno dle podpisu dodatku č. 
5 (předpoklad od 11.2.2020). 
Dále pojišťovna předložila další alternativu, a to s limitem 3 mil Kč na odcizení, tak by bylo roční pojistné ve výši 
339.029,- Kč (splatné ve 2 splátkách). Poměrné pojistné od 12.2.2020 do 14.3.2020 činí 2.171,- Kč. Limit 5 mil 
Kč s ohledem na výši rizika pojišťovna odmítla nabídnout. Obecně mezi pojišťovnami platí zásada, že u 
odcizení bývá max. limit plnění 50 % pojistné částky. 
V současné době platí město roční pojistné ve výši 314.263,- Kč. 
Dodatek č. 5 pojistné smlouvy č. 899-25763-14 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění 
odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti uzavřenou s Českou 
pojišťovnou a.s., byl předložen ke konzultaci právnímu zástupci města JUDr. Ing. Patriku Šebestovi. 
Rada města rozhodla o uzavření dodatku č. 5 s limitem 3 mil. Kč. 

 
 

Dopad na rozpočet: schválení limitu 3 mil Kč - navýšení ročního pojistného o 24.766,- Kč na kapitole 6409 - 
5163 

 

Usnesení č. R-77/2020 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

dodatek č. 5 pojistné smlouvy č. 899 - 25763-14 o pojištění majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění 
odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění odpovědnosti s limitem 3 mil Kč. 
uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956. 
Dodatek č. 5 upravuje pojistnou smlouvu přidáním věci movité - kamerový systém města dle účetní evidence 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 899 - 25763-14 o pojištění majetku podnikatelů 
(pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení) a o pojištění 
odpovědnosti uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO: 452 72 956 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-dodatek č. 5 

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

Bod 13. Zrušení usnesení č. R - 43/2020 ze dne 14.1.2020 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města zrušení usnesení č. R - 43/2020 ze dne 14.1.2020, kdy rada 
města souhlasila s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parcelní číslo 
3475/7, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, 
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Úvaly, IČO:240931, zastoupený starostou města Mgr.Petrem Boreckým a Českou telekomunikační 
infrastrukturou, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6,  Žižkov, Praha 3, 130 00, IČO:04084063, DIČ: CZ 04084063 
zastoupená na základě plné moci ze dne 28.4.2017 společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U 
Záběhlického zámku 233/15, 106 00, Praha 10, IČO:25740253, DIČ:CZ25740253. 
Z důvodu změny názvu společnosti je nutné toto usnesení revokovat. 

Usnesení č. R-78/2020 

Rada města Úvaly 

I .   ruš í  
usnesení č. R - 43/2020 ze dne 14.1.2020 ve znění: 
   

Rada města Úvaly   
 

I. souhlasí s 

uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parcelní číslo 3475/7, katastrální 
území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, 
zastoupený starostou města Mgr. Petrem Boreckým a Českou telekomunikační infrastrukturou, a.s., se 
sídlem Olšanská 2681/6,  Žižkov, Praha 3, 130 00, IČO:04084063, DIČ: CZ 04084063 zastoupená na 
základě plné moci ze dne 28.4.2017 společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického 
zámku 233/15, 106 00, Praha 10, IČO:25740253, DIČ:CZ25740253 

 

II. pověřuje 

vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - lokalita Výpustek 2, Úvaly 

 

III. ukládá 

vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 14. Zrušení usnesení č. R - 44/2020 ze dne 14.1.2020 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města zrušení usnesení č. R - 44/2020 ze dne 14.1.2020, kdy rada 
města souhlasila s  uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvu o právu 
provést stavbu č.IZ-12-6001019/VB/1 na pozemcích parcelní číslo 3929/68, 3929/69, 3929/1 534/1, 534/14, 
3955/7, 3929/80 a 3929/94, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 
čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupený starostou města Mgr.Petrem Boreckým 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 zastoupená na 
základě pověření ze dne 30.1.2017 evidenční č.POV/OÚ/87/0005/2017 Ing.Jiřím Duspivou vedoucím odboru 
Obnova DS Střed a dále souhlasila s uzavřením Smlouvy o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést pozemky 
města do původního stavu č.19/2020/IZ-12-6001019/VB/1 mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 
čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupený Mgr.Petrem Boreckým, starostou města a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, IČO:24729035, 
DIČ:CZ24729035, zastoupená na základě pověření ze dne 30.1.2017 evidenční č.POV/OÚ/87/0005/2017 
Ing.Jiřím Duspivou, vedoucím odboru Obnova DS Střed. Výše kauce je stanovena na 138 500,-Kč. 
 

Z důvodu změny smluv je nutné toto usnesení revokovat. 

Usnesení č. R-79/2020 

Rada města Úvaly 

I .   ruš í  
usnesení č. R - 44/2020 ze dne 14.1.2020 ve znění: 
   

Rada města Úvaly   



                     Strana 13/39 

 

I. souhlasí s 

 

1. uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvu o právu provést stavbu 
č.IZ-12-6001019/VB/1 na pozemcích parcelní číslo 3929/68, 3929/69, 3929/1 534/1, 534/14, 3955/7, 
3929/80 a 3929/94, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 
čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupený starostou města Mgr.Petrem Boreckým 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 zastoupená 
na základě pověření ze dne 30.1.2017 evidenční č.POV/OÚ/87/0005/2017 Ing.Jiřím Duspivou vedoucím 
odboru Obnova DS Střed 

 

2. uzavřením Smlouvy o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést pozemky města do původního stavu 
č.19/2020/IZ-12-6001019/VB/1 mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, 
IČO:240931, zastoupený Mgr.Petrem Boreckým, starostou města a společností ČEZ Distribuce, a.s., se 
sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, IČO:24729035, DIČ:CZ24729035, 
zastoupená na základě pověření ze dne 30.1.2017 evidenční č.POV/OÚ/87/0005/2017 Ing.Jiřím Duspivou, 
vedoucím odboru Obnova DS Střed. Výše kauce je stanovena na 138 500,-Kč 

 

II. pověřuje 

vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, smlouvy o právu provést stavbu č.IZ-
12-6001019/VB/1 a Smlouvy o kauci č.19/2020/IZ-12-6001019/VB/1 

 

III. ukládá 

vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 15. Zrušení usnesení č. R - 133/2019 ze dne 2.4.2019 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města zrušení usnesení č. R - 133/2019 ze dne 2.4.2019, kdy rada 
města schválila nařízení obce o vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu 
sjednanou s cenovými předpisy (parkovací řád). 
Odbor investic a dopravy předložil nařízení Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru legislativně právního 
a krajského živnostenského úřadu, kde bylo uvedeno, že občané města žijící mimo vymezenou oblast a nemají 
v dané oblasti nemovitost ani provozovnu mají stejné podmínky jako ti co mají v dané lokalitě nemovitost, trvalé 
bydliště či provozovnu. Následně jsme obdrželi vyjádření, že takové nařízení není možné v praxi praktikovat. 
Nařízení lze využít pouze pro fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu nebo jsou vlastníkem nemovitosti 
ve vymezené oblasti nebo právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města. 
Radě města je předložen nový návrh nařízení (č.2/2020), který je odsouhlasen Krajským úřadem 
Středočeského kraje, odborem legislativně právního a krajského živnostenského úřadu, JUDr. Jaroslavou 
Malou, s platností od 1.7.2020. Nařízení nebylo vyvěšeno a nenabylo platnosti ani účinnosti. Nestalo se tak 
součástí právního řádu, tedy zrušení usnesení rady města není v rozporu s platným právem. 

Usnesení č. R-80/2020 

Rada města Úvaly 

I .   ruš í  
usnesení č. R-133/2019 ze dne 2.4.2019 ve znění: 
Rada města Úvaly 

I. vydává 

dle § 102 odst.2 písm. d) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v plném znění nařízení města Úvaly č.2/2020 o 
vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy (parkovací řád). Toto nařízení nabývá účinnost od 1.7.2020 

II. ukládá 
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 vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A - ČEZ stavba: Úvaly, Sovova, č.parc.2984/4 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene -služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A, stavba: Úvaly, 
Sovova, č.parc.2984/4 pro společnost 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 zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2019 společností K.Uhlíř s.r.o., se 
sídlem Zálužská 118, Záluží, 250 88, Čelákovice, IČO:47539399, DIČ:CZ47539399. 
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parcelní číslo 3016/2, katastrální území Úvaly u Prahy, kde město 
Úvaly vlastní 7/8 pozemku a 1/8 vlastní pan C***** K****. 
Výše uvedená smlouva je nově schválena radou města (vzory smluv schváleny radou města dne 20.2.2018, 
usnesením č.50/2018), právním zástupcem města a společností ČEZ. V souvislosti s touto smlouvou je nutné 
uzavřít podle § 2011 a násl.zák.č.89/2012 Sb.občanský zákoník smlouvu o finanční jistotě (kauci) u povinnosti 
uvést pozemky města do původního stavu. Výše kauce  je stanovena dle platného sazebníku kaucí, 
schváleného radou města dne 20.2.2018, usnesením č. R-50/2018. Návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a návrh smlouvy o finanční jistotě byl schválen právním zástupcem. 
Úhrada za zřízení věcného břemene: 
kapitola 6409 položka 21119: + 5 000,-Kč bez DPH 

Úhrada za kauci: 
kapitola 6409 položka 2329: +  5 000,-Kč bez DPH 

 

Usnesení č. R-81/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A na pozemku parcelní číslo 3016/2, katastrální území 
Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, 
zastoupeným 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 
zastoupená společností K.Uhlíř s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, 
IČO:47539399, DIČ:CZ47539399 

2.  uzavřením Smlouvy o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést pozemky města do původního stavu 
č.20/2020/IV-12-6024481/SOK/2A  mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, 
Úvaly, IČO:240931, zastoupený vedoucím odboru investic a dopravy Petrem Maturou a společností 
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV - Podmokly, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, 
IČO:24729035, DIČ:CZ24729035, zastoupená společností K.Uhlíř s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO:47539399, DIČ:CZ47539399 . Výše kauce je stanovena na 5 
000,-Kč 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Maturu, vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu č.II-12-6024481/VB/2a a Smlouvy o kauci č.20/2020/IV-12-
6024481/SOK/2A 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 
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Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemen - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemen - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-6024481/VB/2A (veřejná kopie) 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést 
pozemky Města do původního stavu č.20/2020/IV-12-6024481/SOK/2A 

Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - situace 

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

Bod 17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouva o 
právu provést stavbu č.IP-12-6017033/VB/1 - ČEZ stavba: Úvaly, č.parc.3800/4 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP - 12-6017033/VB/1, stavba: Úvaly, 
č.parc.3800/4 pro společnost 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 zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2019 společností K.Uhlíř s.r.o., se sídlem 
Zálužská 118, Záluží, 250 88, Čelákovice, IČO:47539399, DIČ:CZ47539399. 
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parcelní číslo 3841/43, katastrální území Úvaly u Prahy. 
Výše uvedená smlouva je nově schválena radou města (vzory smluv schváleny radou města dne 20.2.2018, 
usnesením č.50/2018), právním zástupcem města a společností ČEZ. V souvislosti s touto smlouvou je nutné 
uzavřít podle § 2011 a násl.zák.č.89/2012 Sb.občanský zákoník smlouvu o finanční jistotě (kauci) u povinnosti 
uvést pozemky města do původního stavu. Výše kauce  je stanovena dle platného sazebníku kaucí, 
schváleného radou města dne 20.2.2018, usnesením č. R-50/2018. Návrh smlouvy o uzavření smlouvy budoucí 
o zřízení věcného břemene - služebnosti a návrh smlouvy o finanční jistotě byl schválen právním zástupcem. 
 

Úhrada za zřízení věcného břemene: 
kapitola 6409 položka 21119: + 47 500,-Kč bez DPH 

 

Úhrada za kauci: 
kapitola 6409 položka 2329: + 25 100,-Kč bez DPH 

Usnesení č. R-82/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu č.IP-12-6017033/VB/1 na pozemku parcelní číslo 3841/43, katastrální území 
Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, 
zastoupeným 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 
zastoupená společností K.Uhlíř s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, 
IČO:47539399, DIČ:CZ47539399 

2.  uzavřením Smlouvy o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést pozemky města do původního stavu 
č.21/2020/IP-12-6017033/SOK/1  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, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, 
IČO:24729035, DIČ:CZ24729035, zastoupená společností K.Uhlíř s.r.o., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO:47539399, DIČ:CZ47539399 . Výše kauce je stanovena na 25 
100,-Kč 

I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu č.IP-12-6017033/VB/1a Smlouvy o kauci č.21/2020/IP-12-6017033/SOK/1 

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

zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.12.2019 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č,IP-12-6017033/VB/1 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést 
pozemky města do původního stavu č.21/2020/IP-12-6017033/SOK/1 

Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - situace 

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

Bod 18. Žádost o povolení a umístění odkládacích schránek České pošty na pozemcích parcelní 
číslo 3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 2299/2, katastrální území Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy obdržel dne 22.1.2020 žádost o povolení a umístění odkládacích schránek České 
pošty na části pozemků parcelní číslo 3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 2299/2, katastrální území Úvaly u Prahy - 
ulice Škvorecká, Podhájí, Pražská x Hakenova, Pod Tratí a Šafaříkova. Žadatel plánuje umístění odkládacích 
schránek na části pozemku parc.č.3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 2299/2 v katastrálním území Úvaly u Prahy. 
Způsob využití všech pozemků je veden u Katastrální úřadu jako ostatní plocha, LV č.10001 - vlastník město 
Úvaly. Schránky jsou přichyceny na stojan, který se přišroubuje k betonové patce. Betonová patka je zakopána 
do země do hloubky cca 40 cm. Dle vyjádření právního zástupce města je postup následující: mezi městem 
Úvaly a Českou poštou musí být uzavřena smlouva o výpůjčce části pozemku parcelní číslo 3929/80, 20/1, 
1738, 3018/1 a 2299/2, katastrální území Úvaly u Prahy. Na základě této skutečnosti odbor investic a dopravy 
předkládá ke schválení materiál do rady města ve věci schválení uzavření smlouvy o výpůjčce. Smlouva byla 
konzultována s právním zástupcem. 

Usnesení č. R-83/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Smlouvy o výpůjčce mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, zastoupené 
Mgr. Petrem Boreckým, starostou města, IČO:240931 a Českou poštou s.p., se sídlem Politických vězňů 
909/4, Praha 1, 225 99, IČO:47114983 na část pozemků parcelní číslo 3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 
2299/2, katastrální území Úvaly u Prahy za účelem umístění poštovní schránky 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Maturu, vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Smlouvy o výpůjčce za účelem umístění poštovní schrány 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o výpůjčce k poštovní schránce 

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

Bod 19. Žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 3268/56 o velikosti cca 10 m2, katastrální 
území Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města žádost o prodej části pozemku parcelní číslo 3268/56 o velikosti 
cca 10 m2, katastrální území Úvaly u Prahy od pana J******** A******, ******** ****, *****. Dle jeho sdělení tuto 
část užívá historicky cca 30 let a využívá ji jako zahradu. Na místním šetření bylo zjištěno, že pan A***** 
bezesmluvně užívá část pozemku parcelní číslo 3268/56, které je ve vlastnictví města Úvaly viz situace. Pan 
A***** na základě výše uvedeného požádal o prodej části pozemku parcelní číslo 3268/56. 
V případě, že rada města a následně zastupitelstvo města odsouhlasí prodej části tohoto pozemku je nutné, 
nechat vypracovat znalecký posudek na určení prodejní ceny. V případě, že by město Úvaly nesouhlasilo s 
prodejem části výše uvedeného pozemku, odbor investic a dopravy navrhuje schválit pronájem pozemku. 
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Usnesení č. R-84/2020 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

pronájem části pozemku parcelní číslo 3268/56 o velikosti cca 10 m², katastrální území Úvaly u Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  Mgr. Petrovi Maturovi, vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit zpracování znaleckého posudku na část pozemku parcelní číslo 3268/56 o velikosti cca 10 m², 
katastrální území Úvaly u Prahy 

Termín: 29.2.2020 

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

Bod 20. Výběr dodavatele na akci "Město Úvaly - Kontejnery pro zázemí koupaliště - II" 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Rada města dne 29.1.2020 usnesením č. R-65/2020 rozhodla o vypsání nového zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávky "Město Úvaly - Kontejnery pro zázemí koupaliště - II" s tím, že k podání 
nabídky na plnění Zakázky budou vyzváni další dodavatelé: 
1. Hobbytec CZ s.r.o., IČO: 29217253, se sídlem U Remízku 187, 251 62 Tehovec; email: info@hobbytec.cz; 
2. ALGECO s.r.o., IČO: 25520334, se sídlem Olšík 586, 763 64 Spytihněv, email: info.cz@algeco.com; 
3. TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., IČO: 49551655, se sídlem Pražská 264, 274 01 Slaný, email:  
info@toitoi.cz; 

4. JM Containers s.r.o., IČO: 08446482, se sídlem Lipová-lázně 764, 790 61 Lipová-lázně, email: 
info@jmcontainers.cz; 

5. KOMA MODULAR s.r.o., IČO: 46966170, se sídlem Říčanská 1191, 763 12 Vizovice. 
Celkové předpokládané náklady na dodávku jsou 1.700.000 Kč bez DPH (2.057.000 Kč včetně DPH), hrazeno 
z rozpočtu 3412 - 6121 

Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 31.1.2020 a termín pro podání nabídek byl stanoven 
na 10.2.2020 do 10.00 hod. Dle zadávací dokumentace byla základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky nejnižší nabídková cena.   
Město Úvaly obdrželo dvě cenové nabídky v pořadí: 
1. Jiří Marinka, se sídlem Písečná 198, 790 82  Písečná u Jeseníku - cenová nabídka v hodnotě 1.655.301 Kč 
bez DPH (2 .002 .914 Kč včetně DPH); 
2. CUBESPACE s.r.o., se sídlem Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8 - cenová nabídka v hodnotě 1.746.090 Kč 
bez DPH (2.112.769 Kč včetně DPH). 
Jelikož Jiří Marinka nedoložil doklady dle odst. 6.3.1 Splnění profesní způsobilosti a 6.4.1 Splnění kritérií 
technické kvalifikace zadávací dokumentace doporučuje komise Radě města vyloučit uchazeče. Na základě 
této skutečnosti komise stanovila následující pořadí podle nabídkové ceny v Kč bez DPH: 
1. CUBESPACE s.r.o., se sídlem Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8 - cenová nabídka v hodnotě 1.746.090 Kč 
bez DPH (2.112.769 Kč včetně DPH). 
Dopad na rozpočet: 1.746.090 Kč bez DPH (2.112.769 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu města 3412 - 6121 

 

Usnesení č. R-85/2020 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  v souladu s doporučením komise pověřené zadavatelem provedením hodnocení nabídek a posouzením 
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Město Úvaly – Kontejnery pro zázemí koupaliště - II“ (dále jen „Zakázka“) o vyloučení účastníka č. 1, 
pana Jiřího Marinky, IČO: 73099121, se sídlem Písečná 198, 790 82 Písečná u Jeseníku, z účasti v 
zadávacím řízení Zakázky s ohledem na skutečnost, že nabídka účastníka č. 1 nesplnila zadávací 
podmínky Zakázky, neboť účastník č. 1 v rámci své nabídky nepředložil žádné doklady prokazující 
splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace 
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2.  v souladu s doporučením Komise o výběru dodavatele a přidělení Zakázky uchazeči č. 2, společnosti 
CUBESPACE s.r.o., IČO: 27886794, se sídlem Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8, zapsané u 
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 124249, nabídková cena 1.746.090 Kč bez DPH (2.112.769 
Kč včetně DPH), a to na základě protokolu o 1. jednání komise pověřené provedením hodnocení 
nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení Zakázky ze dne 10. února 2020, ve 
kterém je podrobně popsán způsob a výsledek hodnocení nabídek 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  města Úvaly, podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem, společností CUBESPACE s.r.o., 
IČO: 27886794, se sídlem Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8, zapsané u Městského soudu v 
Praze, oddíl C, vložka 124249 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - kupní smlouva 

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

Bod 21. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci "Instalatérské a 
topenářské práce v objektech v majetku města Úvaly" 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá materiál do rady města, ve věci vyhlášení výběrového řízení na zakázku 
malého rozsahu na akci "Instalatérské a topenářské práce v objektech v majetku města Úvaly", jelikož k 
30.5.2020 končí Rámcová smlouva, která byla uzavřena na 3 roky s panem Liborem Prchalem, Pod Slovany 
1008, Úvaly, IČO: 45877548. Předpokládaná hodnota zakázky činí 999.999,- Kč bez DPH. Uvedená cena bude 
čerpána v následujících 3 letech. S vybraným uchazečem bude uzavřena smlouva na 3 roky tzn. rok 2020-
2023. 

V tomto řízení se postupuje v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. Veškeré podklady pro přípravu nabídky budou vyvěšeny na profilu zadavatele města Úvaly a dále 
budou osloveny 3 firmy: 

Libor Prchal, instalatérské a topenářské práce, Pod Slovany 1008, 250 82 Úvaly, IČO: 45877548 

Miloš Ulrich, instalatérské a topenářské práce, Raisova 983, 250 82 Úvaly, IČO: 41961528 

Tosis, s.r.o., Grégrova 1566, 250 82 Úvaly, IČO: 27214940 

Dopad na rozpočet: smlouva se bude uzavírat na 3 roky. Práce budou objednány a hrazeny z příslušných 
kapitol rozpočtu města, dle příslušných objektů (byty, nebyty, DPS, ZŠ atd.). 

 

Usnesení č. R-86/2020 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Instalatérské a topenářské práce v objektech 
v majetku města Úvaly". Předpokládaná hodnota zakázky činí 999.999,- Kč bez DPH. Rámcová smlouva 
bude uzavřena na 3 roky 

I I .   jmenu je  

členy sloučené komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
členové: Ing. Alexis Kimbembe, Mgr. Petr Matura, Josef Polák, Jana Bazalová, Ing. Ludmila Milerová 

náhradníci: Mgr. Petr Borecký, Anežka Růžičková, Adriana Bednarčíková, Jitka Hamouzová, Eva Kopecká 

I I I .   schva lu je  

text Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Instalatérské a topenářské 
práce v objektech v majetku města Úvaly". Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky bude 
ekonomická výhodnost 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
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Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-výzva k podání nabídky 

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

Bod 22. Výběr dodavatele na dodávky dopravních značek pro město Úvaly na rok 2020 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení dodavatele na dopravní značky pro město Úvaly 
na rok 2020. 

Byly vybrány tři firmy, které se na trhu dlouhodobě zabývají dodávkou dopravního značení: 
1. VAKO mobiliář s.r.o., Vlastina 23/889, 161 00 Praha 6 - Ruzyně, IČO: 06195954  

2. TOP ZNAK s.r.o., Spodní 1, 159 00 Praha 5 - Lahovice, IČO: 06035981  
3. ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o., Armádního sboru 15, 109 00 Praha 10, IČO: 25613588  
Dle porovnání cen, které firmy uvádějí ve svých e-shopech má nejnižší cenu na veškeré dopravní značení 
(např. kotvící patky, sloupky, zrcadla, dopravní značky) firma ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o. 
Uvádíme příklad ceny u kotvící patky: 
1.  ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o. - kotvící patka 60, cena 380,- Kč bez DPH, tj. vč .DPH 460,-Kč 

2. TOP ZNAK s.r.o. - kotvící patka 60, cena 440,- Kč bez DPH, tj. vč. DPH 532,-Kč 

3. VAKO mobiliář s.r.o. -  kotvící patka 60, cena 446,28 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 540,- Kč 

Dopravní značky budou hrazeny z kapitoly 2212-5139. 

 

Usnesení č. R-87/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

cenové nabídky oslovených firem na dodávky dopravního značení pro město Úvaly na rok 2020 

I I .   souh las í  s  

objednávkou u  firmy ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o., Armádního sboru 15, 109 00 Praha 10, IČO: 
25613588, která má nejnižší ceny za dodávky dopravního značení 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - cenové nabídky 

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

Bod 23. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti  - Lokalita Výpustek 2, Úvaly 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene pro 
společnost CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, 190 00, IČO:04084063, DIČ: CZ 
04084063 zastoupená na základě plné moci ze dne 28.4.2017 společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se 
sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00, Praha 10, IČO:25740253, DIČ:CZ25740253. 
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parcelní číslo 3475/7, katastrální území Úvaly u Prahy. Smlouva o 
uzavření budoucí smlouvy byla uzavřena dne 23.7.2019. Jedná se o koordinovanou stavbu s městem Úvaly ve 
věci " Lokalita Výpustek 2, Úvaly" na základě podepsané Plánovací smlouvy ze dne 19.8.2015. Z tohoto důvodu 
a v souladu se schváleným sazebníkem je výše náhrady 1 000,-Kč. Návrh Smlouvy o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene - služebnosti byl schválen právním zástupcem. 
 

Úhrada za zřízení věcného břemene: kapitola 6409 položka 2119: + 1 000,-Kč bez DPH 

Usnesení č. R-88/2020 

Rada města Úvaly 
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I .   souh las í  s  

uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemku parcelní číslo 3475/7, katastrální 
území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, 
zastoupený starostou města Mgr.Petrem Boreckým a společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 
2510/19, Libeň , 190 00, Praha 9, IČO:04084063, DIČ: CZ 04084063 zastoupená na základě plné moci ze 
dne 28.4.2017 společnosti TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 
00, Praha 10, IČO:25740253, DIČ:CZ25740253 

I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - lokalita Výpustek 2, Úvaly 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 10.3.2020 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - situace 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 24. Zápis z jednání dopravní komise ze dne 15.1.2020 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá zápis z jednání dopravní komise ze dne 15.1.2020 k projednání v radě 
města. 
Projednány byly níže uvedené body: 
 1. Zjednosměrnění komunikace v ul. Pod Tratí  

 2. Instalace vodorovného DZ na komunikaci Klánovická x Jirenská  

 3. Posouzení studie „VILA DOMY PANORAMA ÚVALY“ v ul. Štefánikova   

 4.  Připomínkování k dokumentaci „Tawesco Automotive s.r.o. Úvaly“  

Dopravní komise doporučuje: 1. zjednosněrnění komunikace v ul. Pod Tratí z důvodu bezpečného provozu na 
této komunikaci - vjezd z ul. Na Spojce, 2. instalaci vodorovného dopravního značení na komunikaci v ul. 
Klánovická x Jirenská, z důvodu bezpečnosti dopravy 

Usnesení č. R-89/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

zápis z jednání dopravní komise ze dne 15.1.2020 

I I .   souh las í  
1. s zjednosměrněním komunikace v ul. Pod Tratí 
2. s instalací dopravního značení na komunikaci v ul.Klánovická, výjezd na komunikaci II/101 Jirenská - 
cenová nabídka: jednosložková barva 6.600 Kč bez DPH ( vč.DPH 7.986,-Kč), plastová barva - delší 
životnost 13.800 Kč bez DPH (vč.DPH 16.698,-Kč) 

I I I .   nesouh las í  
s usnesením komise ohledně rozšíření provozu a z hlediska dopravy v areálu Tawesco Automotive s.r.o., 
protože je názoru, že dopravní komise podceňuje dopravní dopady zvýšeného provozu v areálu firmy 
Tawesco Automotive s.r.o. a dopravní situace ve městě 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - zápis z dopravní komise 

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



                     Strana 21/39 

 

 

Bod 25. Informace o přechodu práva nájmu - R. Jánská, Prokopa Velikého 1346, Úvaly 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě úmrtí pana P**** J*******, bytem P****** V******* ****, Úvaly (**.**.****) informuje odbor investic a 
dopravy o přechodu práva nájmu na paní R**** J******, bytem P****** V******* ****, Úvaly (dcera). Dohodu o 
zvýšení nájemného, kterou nájemce uzavřel před svou smrtí, zavazuje i právního nástupce v tomto případě 
dceru. Dle konzultace právního zástupce JUDr. Hochmana není třeba uzavírat novou smlouvu či novou dohodu 
o zvýšení nájemného, viz. konzultace. Nájemkyně bude upozorněna na skutečnost uvedenou v § 2279 odst. 2 
obč. z., že nájem skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 

Usnesení č. R-90/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

informaci o přechodu práva nájmu z důvodu úmrtí nájemce pana P**** J*******, *** ** *, Pr***** V******* **** 
na člena nájemcovy domácnosti R**** J****** *******, P****** V******* ****, Úvaly 

I I .   požadu je  

s ohledem na sdělení skutečnosti, které se rada města dozvěděla, rada města dospěla k závěru, že zde pí 
R**** J***** *******, ******* ******** ****, ***** nežila ve společné domácnosti s panem P***** J****** ******* a 
na základě toho se rozhodla nesouhlasit s převodem práva nájmu bytu č. * ******* ******** **** a  vyklizení 
bytu v termínu do 30.4.2020 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 26. Oznámení o úpravě cen za provádění servisu světelné signalizace I/12 - Škvorecká ul., 
společnost JTS s.r.o., Brandýs nad Labem 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě uzavřené smlouvy č. 4/2011 na provádění servisu světelné křižovatky I/12 - Škvorecká ulice se 
společností JTS CZ s.r.o., Husova 1712, Brandýs nad Labem předkládá odbor investic a dopravy radě města 
informaci o navýšení smluvní ceny o výši inflace za rok 2019. Výše inflace je 2,85 % a částky budou 
zaokrouhleny na celé desetikoruny. 
Dopad na rozpočet: navýšení cen o 2,85 % z kapitoly 2212-5169  u jednotlivých cen 

Navýšené ceny činí -  za pravidelné měsíční kontroly 1.490,- Kč, roční kontroly 5.240,- Kč , kontroly 1x za dva 
roky 9.680,- Kč, revize za každé 3 roky 3.550,- Kč, opravy a odstranění závad zjištěných při kontrolách SSZ 
430,- Kč za práce na venkovní výstroji a 660,- Kč za práce na řadiči za odprac. hod., pravidelnou běžnou 
údržbu - výměna žárovek za použití plošiny 1x za půl roku 3.040,- Kč, cena žárovek 32 ks a 53,- Kč 

 

Usnesení č. R-91/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

navýšení ceny o 2,85 % ze smluvní ceny na provádění servisu světelné křižovatky I/12 - Škvorecká ulice se 
společností JTS CZ s.r.o., Husova 1712, Brandýs nad Labem, IČO: 29026806, na základě inflace za rok 
2019 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-změna ceny 
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přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 27. Nařízení obce o vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu 
sjednanou v souladu s cenovými předpisy ( parkovací řád) 
Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města na základě schváleného usnesení R - 98/2019 ze dne 
12.3.2019 Nařízení města Úvaly č.2/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace 
nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Jedná se o část  ul. Štefánikova, Pražská, 
Nerudova, Prokopa Velikého, Kollárova, Jungmannova, Barákova, Žižkova, Havlíčkova, Čechova, Raisova, 
B.Němcové, Sovova, Mánesova, Na Spojce, Pod Tratí, Denisova, Vydrova, Smetanova, část ul. Jiráskova, 
Kožíškova, Alešova, V.Nováka, Pražská, Vojanova, Štefánikova po ul. Raisova, Wolkerova, Bezručova, 
Fügnerova a Tyršova, kde bude vyznačena "Zóna parkování pouze na vyznačených místech". Aby bylo možné 
výše uvedená opatření zavést, je nutné vydat nařízení obce o vymezení oblasti města, ve kterých lze místní 
komunikace užít za cenu  sjednanou v souladu s cenovými předpisy (parkovací řád). Tento parkovací řád bude 
formou nařízení města Úvaly, které je v kompetenci rady města a je zpracováno v souladu s platnými předpisy. 
Návrh nařízení byl  zaslán Krajskému úřadu Středočeského kraje, na odbor legislativně právní a krajský 
živnostenský úřad, JUDr. Jaroslava Malá, jako příslušnému orgánu, který toto nařízení odsouhlasil. 
Toto nařízení nabývá účinnosti 1.7.2020. Nařízení č. 1/2018 zůstává v platnosti a účinnosti, protože jde o 
odlišnou část města, tedy schvalování nařízení jej nederoguje. V budoucnu po vyhodnocení zkušeností se 
mohou obě nařízení sjednotit. 

Usnesení č. R-92/2020 

Rada města Úvaly 

I .   vydává  

dle § 102 odst. 2 písm. d) zák.č. 128/2000 Sb, o obcích v plném znění nařízení města Úvaly č.2/2020 o 
vymezení oblasti města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy (parkovací řád). Toto nařízení nabývá účinnost od 1.7.2020 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - nařízení č.2/2020 

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

Bod 28. Záměr prodeje nemovitosti čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly, která je součástí pozemku 
parcelní číslo 293 a pozemku parcelní číslo 298/17 v katastrálním území Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy obdržel dne 11.11.2019 žádost o koupi nemovitosti čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly, 
která je součásti pozemku parcelní číslo 293 a pozemku parcelní číslo 298/17, katastrální území Úvaly u Prahy 
od Zděnka Grausmana, IČO:60505371. Pan Grausman v žádosti uvádí, že v nemovitosti čp.105 by v přízemí 
vybudoval uměleckou kovárnu a v patře bydlení pro svou rodinu. Chtěl by zde vytvořit místo, kde by se také 
konaly exkurze pro děti ze Základní školy, školky a děti inspirovat.  
Odbor investic a dopravy má k dispozici znalecký posudek na výše uvedené nemovitosti, který vypracoval 
znalec Jiří Šmejkal dne 8.8.2019. Nejnižší nabídková cena je stanovena znaleckým posudkem č.3990-91/2019 
na částku 2 592 360,-Kč včetně DPH. 
Odbor investic a dopravy dále informuje radu města, že současně s nabídkou na prodej výše uvedené 
nemovitosti od pana Grausmana byla doručena i žádost od paní Brožíčkové na pronájem výše uvedené 
nemovitosti za účelem provozování muzea obuvnictví a dalších řemesel. Pokud by rada města schválila 
pronájem, který je předkládán v samostatném materiálu na toto jednání rady, není možné prodej za těchto 
podmínek realizovat. Nařízení č. 1/2018 zůstává v platnosti a účinosti jde o odlišnou část města, tedy 
schvalované nařízení jej nederoguje. V budoucnu, po vyhodnocení zjušeností se mohou obě nařízení sjednotit. 

Usnesení č. R-93/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  
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žádosti o prodej objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly od pana Grausmana, IČO:605053771, ve kterém by 
vybudoval uměleckou kovárnu včetně svého bydlení byla podána i nabídka od paní Brožíčkové, 
IČO:16560191 na pronájem objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly ve kterém by provozovala muzeum 
obuvnictví a dalších řemesel 

I I .   nesouh las í  
s prodejem nebo pronájmem objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly s tím, že rozhodnutí o využití objektu se 
odkládá 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - záměr 
nepřijato, pro: 2, proti: 2, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 29. Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č.p.105, Škvorecká ulice, Úvaly o celkové 
výměře 485 m2 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy obdržel dne 19.11.2019 žádost o pronájem nebytových prostor za účelem 
provozování muzeum obuvnictví a dalších řemesel od Sylvy Brožíčkové, IČO:16560191. V žádosti paní 
Brožíčková uvádí, že by v prostorech provozovala muzeum obuvnictví a dalších řemesel s tematickými 
workshopy, kde budou prostory nejen pro výstavní expozice, ale také budou sloužit jako zázemí pro dílny 
řemesel. Muzeum by paní Brožíčková financovala z vlastních zdrojů, z dotace Ministerstva pro místní rozvoj, 
Ministerstva školství a Ministerstva kultury. Finanční plán bude záviset na možnostech vhodných prostor. Město 
Úvaly má v současnosti volné prostory pouze v objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly, které by byly vhodné na 
výše uvedený záměr. Jedná se o prostory o celkové výměře cca 485 m2 (sklepní prostory o velikosti 244,95 m2, 
1.NP o velikosti 239,88 m2). 

Na základě výše uvedené žádosti je nutné zveřejnit záměr za těchto podmínek: 
 - veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu  

pronajímatele 

- veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při 
skončení nájmu 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

- s nájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí po dobu než dojde ke změně užívání pronajatých 
prostor 

Odbor investic a dopravy dále informuje radu města, že současně s nabídkou na pronájem výše uvedené 
nemovitosti od paní Brožíčkové je evidována i žádost od pana Grausmana na prodej výše uvedené nemovitosti 
ve které by vybudoval uměleckou kovárnu včetně svého bydlení. Pokud by rada města schválila prodej, který je 
předkládán v samostatném materiálu na toto jednání rady města, není možný pronájem za těchto podmínek 
realizovat. 

Usnesení č. R-94/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí ,  že  

se žádostí o pronájem objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly od paní Brožíčkové, IČO:16560191, která by 
zde provozovala muzeum obuvnictví a dalších řemesel byla podána i nabídka od pana Grausmana, 
IČO:60505371 na prodej objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly ve kterém by vybudoval uměleckou kovárnu 
včetně svého bydlení 

I I .   nesouh las í  
s prodejem nebo pronájmem objektu čp.105, Škvorecká ulice, Úvaly s tím, že rozhodnutí o využití objektu se 
odkládá 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 
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Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - záměr 
nepřijato, pro: 0, proti: 4, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 30. Navýšení nájemného za pronájem nebytových prostor o roční míru inflace 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID, Patrik Šebesta 

Město Úvaly má uzavřené nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektech:  Arnošta z Pardubic 
čp.18, Jiráskova ulice čp.844, Pražská ulice čp.1144 a Riegerova čp.897. V nájemních smlouvách na výše 
uvedené nebytové prostory je uvedeno, že se smluvní strany dohodly na inflační doložce k výši nájemného tak, 
že pronajímatel je za trvání nájmu vždy k druhému čtvrtletí příslušného roku, oprávněn jednostranně zvýšit 
nájemné o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení nájemného je pronajímatel 
povinen nájemci písemně oznámit do 1. března příslušného roku, jinak právo pro dané období zaniká. 
Na základě výše uvedeného předkládá odbor investic a dopravy radě města k odsouhlasení navýšení 
nájemného za pronájem nebytových prostor o roční míru inflace. Míra inflace za rok 2019 dle Českého 
statistického úřadu činí 2,8 %. 
Navýšení nájemného se týká těchto nebytových prostor: 
- nebytové prostory v části objektu čp.18, Arnošta z Pardubic, Úvaly, které jsou pronajímány společností Trafico 
Invest s.r.o., IČO:25489917 za účelem provozování prodejny tisku a tabákových výrobků. Měsíční nájemné činí 
3 000,-Kč. Navýšené nájemné bude činit 3 084,-Kč/měs. Jedná se o navýšení o 84,-Kč/měs., to je 1008,-Kč/rok. 
- nebytové prostor v objektu čp.844, Jiráskova ulice, Úvaly, které jsou pronajímány panem Josefem Ajglem, 
IČO:01086162 za účelem provozování prodejny a přípravy pečiva. Měsíční nájemné činí 11 400,-Kč. Navýšené 
nájemné bude činit 11 719,-Kč. Jedná se o navýšení o 319,-Kč/měs., to je 3 828,-Kč/rok. 
- nebytové prostory v objektu čp.1144, Pražská ulice, Úvaly, které jsou pronajímány panem Jiřím Marešem, 
IČO:27924122 za účelem provozování zdravotního střediska. Měsíční nájemné činí 64 650,-Kč. Navýšené 
nájemné bude činít 66 460,-Kč. Jedná se o navýšení o 1 810,-Kč/měs., to je 21 720,-Kč/rok. 
- nebytové prostory v objektu čp.897, Riegerova ulice, Úvaly, které jsou pronajímány Krajským ředitelstvím 
policie Středočeského kraje, IČO:75151481 za účelem provozování policejní stanice. Měsíční nájemné činí 88 
608,-Kč. Navýšené nájemné bude činit 91 089,-Kč/měs. Jedná se o navýšení o 2 481,-Kč/měs., to je 29 772,-
Kč/rok. 
Z důvodu, že kontrolou nájemních smluv bylo zjištěno, že doložka o inflaci u některých smluv chybí, navrhuje 
právní zástupce uzavřít dodatky ke smlouvám, kde tato doložka bude uvedena. Jedná se o tyto nájemce: paní 
Michaelu Nováčkovou, IČO:00240931, paní Ivanu Černou, IČO:67618430, paní Sylvu Brožíčkovou, 
IČO:16560191 a 3.základní školu Heuréka, s.r.o., IČO:04428901. 
 

Dopad na rozpočet: 
+ 56 328,-Kč/rok 

kapitola 3613 položka 2132 

Usnesení č. R-95/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  navýšením nájemného o roční míru inflace za rok 2019, která činí 2,8 % u nájemce pana Josefa Ajgla, 
IČO:01086162, se sídlem Kaštanová 2414/34, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí, dle odstavce IV. 
článku 5 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 21.12.2016. Nově stanovené nájemné 
od 1.1.2020 bude činit 11 719,-Kč/měsíc 

2.  navýšením nájemného o roční míru inflace za rok 2019, která činí 2,8 % u společnosti Traficon Invest 
s.r.o., IČO:25489917, se sídlem České Mládeže 1096, 460 06, Liberec -Rochlic, IČO:25489917 , dle 
odstavce IV. článku 5 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 27.12.2016. Nově 
stanovené nájemné od 1.1.2020 bude činit 3 084,-Kč/měsíc 

3.  navýšením nájemného o roční míru inflace za rok 2019, která činí 2,8 % u společnosti Jiří Mareš s.r.o., 
IČO:27924122, se sídlem Machovická 1678, 190 16, Praha 9, dle odstavce IV. článku 5 nájemní 
smlouvy o nájmu nebytových prostor  ze dne 21.11.2007. Nově stanovené nájemné od 1.1.2020 bude 
činit 66 460,-Kč/měsíc 

4.  navýšením nájemného o roční míru inflace za rok 2019, která činí 2,8 % u Krajského ředitelství , 
IČO:01086162, se sídlem Kaštanová 2414/34, 326 00, Plzeň - Východní Předměstí, dle odstavce IV. 
článku 5 dodatku č.9 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor č.128/7SMM ze dne 5.12.2016. 
Nově stanovené nájemné od 1.1.2020 bude činit 11 719,-Kč/měsíc 
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I I .   schva lu je  

1.  uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor s paní Michaelo Nováčkovou, 
bytem Tylova 568, Úvaly, IČO: 67631274, který doplňuje smlouvu o nájmu podnikatelského prostoru ze 
dne 28.11.2017  o inflační doložku, která bude uplatněna od 1.1.2021 

2.  uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor s paní Ivanou Černou, bytem 
Prokopa Velikého 1378, Úvaly, IČO: 67618430, který doplňuje smlouvu o nájmu podnikatelského 
prostoru ze dne 8.1.2019 o inflační doložku, která bude uplatněna od 1.1.2021 

3.  uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor s paní Sylvou Brožíčkovou, bytem 
Havlíčkova 262, Úvaly, IČO: 16560191, který doplňuje smlouvu o nájmu podnikatelského prostoru ze 
dne 21.11.2019 o inflační doložku, která bude uplatněna od 1.1.2021 

4.  uzavření dodatku č.1 k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností 3.základní škola 
Heuréka, s.r.o., se sídlem Libochovičky 7, 273 42, Libochovičky, IČO: 04428901, který doplňuje 
smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 2.6.2016 o inflační doložku, která bude uplatněna od 
1.1.2021 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

podpisem dodatků č.1 k nájemním smlouvám 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Dodatky ke smlouvám 

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

Bod 31. Návrhy na úpravu světelné křižovatky na komunikaci I/12 u Penny v Úvalech (přechod pro 
chodce) 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

stažen z programu jednání 

Bod 32. Žádost o vyjádření k rozdělení pozemků parc. č. 2601 a stp. č. 2600, k.ú. Úvaly u Prahy, na 
adrese Čelakovského 578, 250 82  Úvaly 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana Ing. R****** K****, bytem 
Č*********** ***, *** **  Ú****, o vyjádření k rozdělení pozemků parc. č. 2601 a stp. č. 2600, k.ú. Úvaly u Prahy, 
na adrese Čelakovského 578, 250 82  Úvaly, dle předloženého zákresu do katastrální mapky. 
Důvodem rozdělení pozemků je majetkové vypořádání v rodině. Výměra nově vzniklého pozemku bude 700m2 
a přístup bude zajištěn z ulice Klánovická. Výměra nově vzniklého pozemku, na kterém se nachází stávající 
stavba RD bude 508 m2 a přístup je zajištěn z ulice Čelakovského. 
Součástí žádosti je předložené stanovisko Městského úřadu Brandýsa nad Labem, odbor stavebního úřadu, 
územního plánování a památkové péče, které je kladné. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje doporučuje radě města dělení pozemku parc.č. 2601 k.ú. Úvaly u 
Prahy za podmínek, že vjezdy jsou stávající a nemění se, na pozemku bude zachována veškerá zeleň a žadatel 
uzavře s městem Úvaly plánovací smlouvu při výstavbě a rozšíření infrastruktury v dané lokalitě. 

Usnesení č. R-96/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska k rozdělení pozemků parc. č. 2601 a stp. č. 2600, k.ú. Úvaly u Prahy, na 
adrese Čelakovského 578, 250 82  Úvaly, pro pana Ing. R****** K****, bytem Č*********** ***, *** **  Ú**** za 
podmínky: 1) zachování a neměnnost vjezdu na pozemek, 2) zachování veškeré stávající zeleně na 
pozemku a 3) žadatel uzavře s městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly plánovací smlouvu v 
případě výstavby a rozšíření infrastruktury v dané lokalitě 



                     Strana 26/39 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 33. Žádost o vyjádření k přístavbě rekreačního objektu, na pozemcích parc. č. 2851/3 a 2850, 
k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Tovární 132, 250 82  Úvaly 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost manželů D**********, bytem T****** 
***, *** **  Ú**** o vyjádření k přístavbě rekreačního objektu na pozemcích parc. č. 2851/3 a 2850, k.ú. Úvaly u 
Prahy. 

Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se změnou dokončené stavby pro rodinnou rekreaci na 
pozemcích parc. č. 2851/3 a 2850, k.ú. Úvaly u Prahy. Předložená PD splňuje podmínky pro výstavbu v dané 
lokalitě. Oplocení splňuje podmínky OOP  města Úvaly. Přístavba skladu zahradního nářadí, který je součástí, 
je navržena ve vzdálenosti menší než 2 m od hranice pozemku a bude nutné projednat výjimku dle stavebního 
zákona (podání na Stavebním úřadě). 
Poznámka: Rozpor v č.e. a č.p. v projektové dokumentaci, není to rodinný dům - stavebník již řeší, upozorněn 
stavebním úřadem, v dokumentaci bude přelepeno. 

Usnesení č. R-97/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na přístavbu k rekreačnímu objektu, na adrese Tovární 132, Úvaly, na 
pozemcích parc. č. 2851/3 a 2850, k.ú. Úvaly u Prahy pro paní I**** D********* a pana Z***** D******, oba 
bytem T****** ***, *** **  Ú**** 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizace tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 34. Žádost o vyjádření pro akci: "Úvaly - 2x kVN pod kom. ŘSD č.k. 3955/8, IZ-12-6001763, k.ú. 
Úvaly u Prahy" 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti K. Uhlíř s.r.o., se 
sídlem Zálužská 118, 250 88  Čelákovice o vyjádření na akci - Úvaly-2x kVN pod kom. ŘSD na pozemku parc. 
č. 3955/8, k.ú. Úvaly u Prahy, číslo stavby IZ-12-6001763. Společnost K. Uhlíř zpracovává projektovou 
dokumentaci pro investora této stavby, kterou je ČEZ Distribuce a.s. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s akcí "Úvaly - 2x kVN pod kom. ŘSD č.k. 3955/8, IZ-12-
6001763, k.ú. Úvaly u Prahy" za splnění podmínek, že bude ochráněna stávající zeleň a zpevněné plochy 
uvedeny do původního stavu. Zde je nutná koordinace s odborem investic a dopravy. 

Usnesení č. R-98/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na akci - Úvaly-2x kVN pod kom. ŘSD č.k. 3955/8, IZ-12-6001763, k.ú. 
Úvaly u Prahy pro společnost K. Uhlíř s.r.o., se sídlem Zálužská 118, 250 88  Čelákovice, dle stanovených 
podmínek: 
1. ochrana stávající zeleně 

2. zpevněné plochy uvést do původního stavu 

3. nutná koordinace s odborem investic a dopravy 
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I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 35. Žádost o vyjádření ke stavbě: Úvaly - Škvorecká - NN - přepojení čp. 33 a čp. 34, Úvaly, IE-
12-6007596 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o., 
se sídlem Černoleská 2326, 256 01  Benešov, IČ: 47544929, která zastupuje na základě plné moci stavebníka 
stavby ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02  Děčín IV, Podmokly, IČ:24729035, o vyjádření 
ke stavbě Úvaly - Škvorecká- NN - přepojení čp. 33 a čp.34, číslo stavby IE-12-6007596. Jedná se o výměnu 
stávajícího vrchního vedení NN-0,4 kV novým závěsným kabelem, který bude ukončen na novém betonovém 
sloupu NN, umístěného na pozemku parc. č. 3949/1, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s akcí: Úvaly - Škvorecká - NN - přepojení čp. 33 a čp. 
34, Úvaly, IE-12-6007596 za splnění podmínek, že nové vedení NN nebude řešeno novým závěsným kabelem 
s výstavbou nového betonového sloupu, ale podzemním vedením. Dále bude ochráněna stávající zeleň, 
zámkové dlažby a zpevněné plochy budou uvedeny do původního stavu, trasy v asfaltovém povrchu budou 
řešeny protlakem. Zde je nutná koordinace s odborem investic a dopravy. 

Usnesení č. R-99/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na akci: Úvaly - Škvorecká - NN - přepojení čp. 33 a čp. 34, Úvaly, číslo 
stavby IE-12-6007596, k.ú. Úvaly u Prahy pro společnost Elmoz Czech, s.r.o., se sídlem Černoleská 2326, 
256 01  Benešov, dle stanovených podmínek 

1. nové vedení NN nebude řešeno novým závěsným kabelem s výstavbou nového betonového sloupu, ale 
podzemním vedením 

2. ochrana stávající zeleně 

3. zámkové dlažby a zpevněné plochy uvést do původního stavu 

4. trasy v asfaltovém povrchu řešit protlakem 

5. nutná koordinace s odborem investic a dopravy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 36. Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby - "Soubor staveb 
Náměstí Svobody Úvaly" na pozemcích parc. č. 2153/2, 2153/3 a 2153/4, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti Basepoint s.r.o., se 
sídlem Květoslava Mašity 251, 252 31  Všenory, IČ:27646793, která zastupuje společnost Fisolta Property a.s., 
se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00  Praha 4, IČ: 27085414, na základě plné moci, o stanovisko k 
projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu - Soubor staveb Náměstí Svobody Úvaly. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s vydáním územního rozhodnutí na výše uvedenou 
stavbu na pozemcích parc. č. 2153/2, 2153/3 a 2153/4, k.ú. Úvaly u Prahy. Předložená projektová dokumentace 
splňuje podmínky na výstavbu v dané lokalitě. Soubor staveb je navržen v souladu s připomínkami města Úvaly 
a byl projednáván s městem Úvaly ještě v rozpracované podobě. Jeho ráz a architektonické řešení bude 
vhodně dotvářet danou lokalitu. 



                     Strana 28/39 

Komise pro výstavbu projednávala projekt "Soubor staveb náměstí Svobody Úvaly" na jednání dne 17.4.2019, 
kdy vzala předložený návrh studie Nová zástavba na Náměstí Svobody na vědomí. Následně na svých jednání 
řešila vnitřní využití prostorů městem Úvaly. 

Usnesení č. R-100/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na stavbu: Soubor staveb Náměstí Svobody Úvaly, pro společnost 
Basepoint s.r.o., se sídlem Květoslava Mašity 251, 252 31  Všenory, IČ: 27646793, která zastupuje 
společnost Fisolta Property a.s., se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00  Praha 4, IČ: 27085414, na 
základě plné moci 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 37. Žádost o vyjádření ke stavbě oplocení pozemku parc. č. 3071/5, k.ú. Úvaly u Prahy, v ulici 
Mánesova, Úvaly 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

stažen z programu jednání 

Bod 38. Žádost o vyjádření k návrhu zeleně na pozemku parc. č. 3957/35, k.ú. Úvaly u Prahy - 
Deponie Úvaly 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti KC trans, s.r.o., sídlo 
Škvorecká 33, 250 82  Úvaly u Prahy, IČ: 27060551o vyjádření k návrhu zeleně na pozemku parc. č. 3957/35, 
k.ú. Úvaly u Prahy u stavebního záměru Deponie Úvaly. Návrh zeleně byl pro společnost KC trans, s.r.o. 
zpracován panem Ing. Šteflem, Ph.D., ŠTEFLOVI - ateliér zahradní a krajinářské architektury. 
Hlavní funkcí předmětné zeleně je zeleň izolační. Hlavním cílem je co nejvíce začlenit plánovanou stavbu 
deponie do okolní krajiny a do nově budované průmyslové výrobní a skladovací zóny města. Cílem návrhu je 
areál dostatečně oddělit od okolí. Díky vyšší obvodové zeleni (stromy, vyšší keře, popínavá zeleň na stěnách) 
dojde k částečnému izolačnímu oddělení areálu od okolí.  
Navržené řešení pro danou lokalitu vychází ze strategických principů rozvoje městské zeleně města Úvaly 
navržených v projektu "Územní studie - generel městské zeleně města Úvaly" z roku 2016 (Štefl, Šteflová). 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s návrhem zeleně na uvedeném pozemku dle 
předložené dokumentace (31,5 % pozemku je navržena zeleň). Ozelenění je navrženo a je v souladu s platnými 
OOP města Úvaly a vychází z principů rozvoje městské zeleně. 

Usnesení č. R-101/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska k návrhu řešení zeleně pro akci „Deponie Úvaly - KC trans, s.r.o. Úvaly", 
na pozemku parc. č. 3957/35, k.ú. Úvaly u Prahy, zpracovaným Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., ŠTEFLOVI - 
ateliér zahradní a krajinářské architektury 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 39. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a přístavbě rekreačního objektu č.ev. 135, 
Nerudova, Úvaly, na pozemku parc. č. 3571/3, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana Ing. K**** P*****, ***** 
************* ***, *** **  ****** *******, který zastupuje paní M***** W*******, ***** ******** ***, *** **  *****, na 
základě plné moci. Jedná se o stavební úpravy objektu pro rodinnou rekreaci, č. ev. 135, v ulici Nerudova, 
Úvaly, na pozemku parc. č. 3571/3, k.ú. Úvaly u Prahy, včetně přípojek IS. 
Projednáno s architektem města 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje nedoporučuje radě města souhlasit se změnou dokončené 
stavby pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 3571/1 a 3571/3. Předložená dokumentace nesplňuje 
podmínky pro výstavbu v dané lokalitě.  Důvodem nesouhlasu je, že přístavba nemá charakter rodinného domu 
pro rodinnou rekreaci, stavba se nachází v záplavovém území Q100, Q20 i Q5 a k nemovitosti není přístupová 
komunikace. Dále oplocení musí být v souladu s platným OOP "Regulace výšky a průhlednosti oplocení v 
zastavitelném území města Úvaly". Ve výkresu je naznačeno stávající oplocení. Při výstavbě je nutná ochrana 
stávající zeleně. 

Usnesení č. R-102/2020 

Rada města Úvaly 

I .   nesouh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebním úpravám a přístavbě rekreačního objektu č.ev. 135, 
Nerudova, Úvaly, na pozemku parc. č. 3571/3, k.ú. Úvaly u Prahy, pro paní Moniku Wildovou, bytem 
Nerudova ev.č. 135, 250 82  Úvaly, kterou zastupuje pan Ing. Karel Pihýr, bytem Třebechovická 834, 500 03  
Hradec Králové, na základě plné moci, a to z důvodů že přístavba nemá charakter rodinného domu pro 
rodinnou rekreaci, stavba se nachází v záplavovém území Q100, Q20 i Q5 a k nemovitosti není přístupová 
komunikace 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 40. Žádost o vyjádření ke stavbě kanalizační přípojky k rodinnému domu, na adrese U Starého 
koupadla 1394, Úvaly, na pozemcích parc. č. 3590/1, 3590/2 a 840, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města Úvaly žádost pana ***. R**** N*******, 
bytem B******** ****, *** ** Ú****, který zastupuje manžele S******, bytem F********** *****, *** **  ***** ******* ****, 
na základě plné moci, ke stavebnímu záměru na kanalizační přípojku k rodinnému domu, U Starého koupadla 
1394, 250 82  Úvaly, na pozemcích parc. č. 3590/1, 3590/2 a 840, k.ú. Úvaly u Prahy.  
Projektová dokumentace řeší připojení RD na stávající veřejnou kanalizační síť ve správě společnosti 
Technických služeb Úvaly, příspěvková organizace. Přípojka bude sloužit k odvedení splaškových vod ze 
stávajícího rodinného domu. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s akcí kanalizační přípojka k rodinnému domu čp. 1394, 
v ulici U Starého koupadla za stanovených podmínek: 
- ochrana stávající veřejné zeleně není nutná, v ulici se nevyskytuje 

- zámkové dlažby a zpevněné plochy je nutné uvést do původního stavu 

- do asfaltového povrchu komunikace nebude zasahováno 

- do kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody 

- nutná koordinace s odborem investic a dopravy 

Usnesení č. R-103/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska pro stavbu kanalizační přípojky k rodinnému domu na adrese U Starého 
koupadla 1394, 250 82  Úvaly, na pozemcích parc. č. 3590/1, 3590/2 a 840, k.ú. Úvaly u Prahy pro manžele 
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S******, bytem F********** *****, *** ** P**** ******* ****, které zastupuje ***. R**** N******, bytem B******** ****, 
*** **  Ú**** na základě plné moci, za stanovených podmínek: 
- zámkové dlažby a zpevněné plochy musí být uvedeny do původního stavu, 
- do asfaltového povrchu komunikace nebude zasahováno, 
- do kanalizace nesmí být zaústěny dešťové vody 

- nutná koordinace s odborem investic a dopravy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 41. Žádost o vyjádření ke stavbě 3 ks přístřešků, v ulici Husova 77, 250 82  Úvaly, na pozemcích 
parc. č. 102 a 103, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města Úvaly žádost paní Ing. B********* 
K********* a M**** V*******, obě bytem J******** ***, *** **  Ú****, o vyjádření ke stavbě 3 ks přístřešků, na adrese 
Husova 77, 250 82  Úvaly, na pozemcích parc. č. 102 a 103, k.ú. Úvaly u Prahy.  
Jedná se o dřevěnou jednoduchou konstrukci, přízemní nepodsklepenou - doplňkovou stavbu k rodinnému 
domu, určenou jako přístřešek. Střecha bude provedena vždy pultová s plechovou střešní krytinou. Přístřešky 
"A" a "B" budou sloužit k uschování zahradního náčiní, nástrojů a zahradního nábytku pro potřeby zahrady u 
rodinného domu. Přístřešek "C" bude sloužit jako zastřešená předzahrádka a závětří u vstupu do objektu a pro 
dvě stávající provozovny v objektu. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou přístřešků na pozemku parc. č. 102 k.ú. 
Úvaly u Prahy u čp. 77 v Husově ulici. Předložená dokumentace splňuje podmínky na výstavbu v dané lokalitě. 
Při stavbě je nutná ochrana stávající zeleně. A současně odbor životního prostředí a územního rozvoje 
nesouhlasí se stavbou přístřešků na pozemku parc. č. 103 k.ú. Úvaly u Prahy u čp. 77. Důvodem je nutné 
kvalitní zpracování veřejného prostoru v exponované ulici Husova. Doporučujeme zpracovat celkovou reálnou 
vizualizaci prostoru po výstavbě. 
Stavební úřad vydal rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, které nabylo 
právní moci 4.9.2019. 

Usnesení č. R-104/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska pro paní Ing. B********* K********** a M**** V********, obě bytem J******** 
***, *** **  Ú**** ke stavbě 2 ks přístřešků v ulici Husova 77, 250 82  Úvaly, na pozemku parc. č. 103 k.ú. 
Úvaly u Prahy 

I I .   nesouh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska pro paní **** B********* K********** a M**** V********, obě bytem ********* 
***, *** **  ***** ke stavbě 1 ks přístřešků v ulici Husova 77, 250 82  Úvaly, na pozemku parc. č. 102 k.ú. 
Úvaly u Prahy, do doby předložení kvalitního zpracování veřejného prostoru v exponované ulici Husova 
včetně celkové reálné vizualizace prostoru po výstavbě 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - žádost 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - žádost 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 42. Žádost o vyjádření ke stavbě č. IV-12-6024335 (přípojka elektro), na adrese Úvaly, Horova, 
pozemek parc. č. 3163/2, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., 
se sídlem Kněžice 119, 289 02  Kněžice, ke stavbě č. IV-12-6024335 (přípojka elektro), na adrese Úvaly, 
Horova, pozemek parc. č. 3163/2, k.ú. Úvaly u Prahy, která zastupuje firmu František Dvořáček - Elektro, 
Servis, Železniční modely, Výškové práce montážní plošinou, se sídlem ulice 5. května 245, 289 11  Pečky-Jih, 
IČ: 46377867, na základě plné moci. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou č. IV-12-6024335 (přípojka elektro), na 
adrese Úvaly, Horova, pozemek parc. č. 3163/2, k.ú. Úvaly u Prahy za splnění následujících podmínek: 
- ochrana stávající zeleně 

- zpevněné plochy v ulici nejsou, nezpevněnou plochu uvést do původního stavu 

- nutná koordinace s odborem investic a dopravy 

Usnesení č. R-105/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě č. IV-12-6024335 (přípojka elektro), na adrese Úvaly, Horova, 
pozemek parc. č. 3163/2, k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 43. Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rekreačního domu v ulici Osadní č.ev. 
136, Úvaly, na pozemcích parc. č. 3527/5 a 3527/2, k.ú. Úvaly u Prahy 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana T***** M*******, bytem 
Z******* ***, *** **  Z*******, který zastupuje paní V****** K********, O***** *.**. ***, *** **  Ú**** na základě plné 
moci, na přestavbu a stavební úpravy rekreačního domu v ulici Osadní č.ev. 136, 250 82  Úvaly, na pozemcích 
parc. č. 3527/5 a 3527/2, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje doporučuje radě města souhlasit se změnou dokončené stavby 
pro rodinnou rekreaci.  Předložená dokumentace splňuje podmínky pro výstavbu v dané lokalitě. 

Usnesení č. R-106/2020 

Rada města Úvaly 

I .   nesouh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska na přístavbu a stavební úpravy rekreačního domu v ulici Osadní, č.ev. 
136, 250 82  Úvaly, na pozemcích parc. č. 3527/5 a 3527/2, k.ú. Úvaly u Prahy, pro paní Vendulu 
Krausovou, Osadní č.ev. 136, 250 82  Úvaly, kterou zastupuje pan Tomáš Michálek, bytem Zbožíčko 104, 
289 25  Zbožíčko, na základě plné moci 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 44. Dohoda o ukončení smlouvy o provádění stacionárního sběru nebezpečných odpadů a o 
provádění stacionárního sběru objemných odpadů 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 
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Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města návrh Dohody o ukončení smlouvy o 
provádění stacionárního sběru nebezpečných odpadů a o provádění stacionárního sběru objemných odpadů se 
společností David Fidler, Sběrné Suroviny DF, Slunečnicová 2283/42, 106 00 Praha 10, IČO:70762881, a to ke 
dni 30.4.2020. Důvodem ukončení spolupráce je otevření nového sběrného dvora ve vlastnictví města Úvaly, 
jehož předpokládaná kolaudace je do konce dubna 2020. 
Dohodu o ukončení zpracoval a upravil právní zástupce města. 

Usnesení č. R-107/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o provádění stacionárního sběru nebezpečných odpadů a sběru 
objemných odpadů mezi městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a společností 
David Fidler, Slunečnicová 2283/42, 106 00 Praha 10 - Záběhlice ke dni 30.4.2020 

I I .   pověřu je  

1.  Ing. Alexise Kimbembeho, uvolněného místostarostu 

1.  podpisem této Dohody 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Renata Stojecová, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Dohoda o ukončení 
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 45. Záměr města na prodej pozemku parc. č. 2611/6, k.ú. Úvaly u Prahy - vyhodnocení 
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Zastupitelstvo města Úvaly na svém jednání dne 1.10.2019 schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. 
č. 2611/6, k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví města Úvaly, o rozloze 50 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice 
dle Geometrického plánu č. 3083-3006/2019 od společnosti Geodetické sdružení s.r.o., Pod Anenskou 245, 261 
01  Příbram IV., pod usnesením č. Z-75/2019. 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje tento záměr města vyvěsil na dobu od 5.11.2019 do 5.12.2019. Z 
důvodu, že na úřad nebyla doručena žádná nabídka, odbor ŽPÚR vyvěsil záměr města opakovaně od 
6.12.2019 do 15.1.2020. 

Na Městský úřad Úvaly byla doručena jedna nabídka, která přišla včas a v řádném termínu od společnosti 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Čerčanská 12, 140 00  Praha 4, IČ: 65993390 za nabídkovou cenu 
12.650,- Kč. 
Dne 16.1.2020 proběhlo otevírání obálek v kanceláři odboru životního prostředí a územního rozvoje, Riegerova 
897, Úvaly, kde komise konstatovala, že nabídka splnila podmínky vyvěšeného záměru města Úvaly. 
Komise doporučuje Radě města tento záměr města na prodej předmětného pozemku za nabídkovou cenu 
schválit. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá v této souvislosti i návrh kupní smlouvy na prodej 
předmětného pozemku parc.č. 2611/6 k.ú. Úvaly u Prahy za uvedenou cenu tzn. 12 650 Kč. 
Dopad na rozpočet města + 12 650 Kč kapitola: 6409, položka 6130 

Usnesení č. R-108/2020 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  ZASTUPITELSTVU MĚSTA ÚVALY 

1.  schválit vyhodnocení záměru prodeje pozemku parc. č. 2611/6, k.ú. Úvaly u Prahy v majetku 
města Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82  Úvaly, IČ: 00240931 společností Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Praha, Čerčanská 12, 140 00  Praha 4, IČ: 65993390 za nabídnutou cenu 
12.650,- Kč 

2.  schválit uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 2611/6 k.ú. Úvaly u Prahy mezi městem 
Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, IČO: 00240931 a společností Ředitelství silnic a 
dálnic ČR, Správa Praha, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390 

I I .   uk ládá  
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1.  Ing. Renata Stojecová, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - návrh kupní smlouvy 

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

 

Bod 46. Nabídka k odprodeji pozemku parc. č. 335/18, k.ú. Úvaly městu Úvaly 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města nabídku k odprodeji pozemku parc. č. 
335/18, k.ú. Úvaly, o celkové výměře 1282 m2, pozemek je veden jako orná půda, od paní E** S********, 
**************************.**. Vlastníkem pozemku je ****. J*** Z*******, ********* *****, *** ** ***** * ********. 
Pozemek byl oceněn jejich znalcem a nabídková cena je 1.602.500,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že město Úvaly má v majetku sousední parcelu, parc. č. 335/17, k.ú. Úvaly u Prahy, vedenu 
jako orná půda, nabídka k odprodeji od paní S******** je pro město Úvaly dána přednostně. 
Ohledně ceny pozemku byla oslovena znalkyně ***. A*** S*******, která odhaduje cenu pozemku na 820 500,- 
Kč. 

Usnesení č. R-109/2020 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  souhlasit s odprodejem pozemku parc. č. 335/18, k.ú. Úvaly u Prahy, o celkové výměře 1282 m2, 
veden jako orná půda, vlastnice ***** J*** Z*******, ********* *****, *** ** ***** * ******** za 
nabídkovou cenu 1.602.500,- Kč městu Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82  Úvaly, IČ: 00240931 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 47. Ozelenění nového sběrného dvora 

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města návrh na ozelenění nového sběrného 
dvora, který zpracoval Ing. Lukáš Štefl Ph.D. Jedná se o výsadbu 15ks stromů (akát, javory, borovice a jerlín) a 
doplňkové keřové. Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je 
200 001 Kč bez DPH až 500 000Kč bez DPH. Dle vnitřní směrnice města Úvaly č. 1/2016 je nutné oslovit 
minimálně 3 firmy a stanovit min 3 členou komisi. 
návrh oslovených firem: 
Gabriel s,.r.o., České Kopisty 208, Terezín, 412 01 Litoměřice, IČO: 25419455 

Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem, IČO: 02452901 

ADAM zahradnická a.s., středisko Bříství, 289 15 Bříství, IČO: 25519573 

 

návrh členů komise: Anežka Růžičková, Renata Stojecová, Alexis Kimbembe 

návrh náhradníků: Blanka Viktorová, Daniela Jahnová, Josef Polák 

Předpokládané náklady na realizaci jsou dle rozpočtu 292 417, 24 Kč bez DPH tzn. 353 824, 86 Kč včetně DPH 

Dopad na rozpočet: 353 824,86 Kč kapitola 3749, položka 5169 - zahrnuto v rozpočtu 2020 

 

Usnesení č. R-110/2020 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  
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výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na akci "ozelenění sběrného dvora Úvaly" dle projektové 
dokumentace Ing. Lukáše Štefla Ph.D. za celkovou předpokládanou cenu 292 417,24 Kč bez DPH tzn. 353 
824,86 Kč včetně DPH 

I I .   jmenu je  

členy sloučené komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 
členové: Anežka Růžičková, Renata Stojecová,Alexis Kimbembe 

náhradníci: Blanka Viktorová, Daniela Jahnová, Josef Polák 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - rozpočet 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - návrh výsadeb 

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

Bod 48. Připojení města Úvaly k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Spolek Lunghta žádá o projednání  připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet". 

Usnesení č. R-111/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s připojením města Úvaly k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a to vyvěšením tibetské vlajky dne 
10.3.2020 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 49. Žádost o finanční příspěvek - Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč se sídlem 
Brandýská 9, Jirny žádá o finanční příspěvek podporu své činnosti. Akcí pořádaných touto organizací se v roce 
2018 a 2019 účastnili členové organizace z Úval, v současné době je přihlášeno 19 úvalských občanů.         
 

Dopad na rozpočet: 10.000,- Kč z 6112/5492 

Usnesení č. R-112/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s poskytnutím finančního příspěvku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní 
organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč, IČO 65998375,  se sídlem Brandýská 9, 250 90 Jirny ve výši 10 
000,- Kč 

I I .   schva lu je  

uzavření veřejnoprávní smlouvy ve smyslu tohoto usnesení 

I I I .   pověřu je  

1.  Jitku Hamouzovou, vedoucí odboru správního OSPR 

1.  podpisem smlouvy 

IV.   uk ládá  



                     Strana 35/39 

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - veřejnoprávní smlouva 

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

 

Bod 50. Veřejnoprávní smlouva o dotaci na poskytování sociální služby 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Radě města je předkládána ke schválení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociální 
služby - dotace pro Pečovatelskou službu města Úvaly na rok 2020 ve výši 1 609 700 Kč. 
 

Dopad na rozpočet: + 1 609 700,- Kč kapitola 4351 

Usnesení č. R-113/2020 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytování sociální služby podle zákona č.108/2006 Sb.,  
uzavřené mezi Středočeským krajem, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 11, Praha 5 a městem Úvaly, 
IČO 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly na rok 2020 ve výši 1 609 700 Kč 

I I .   pověřu je  

1.  Starostu 

1.  podpisem veřejnoprávní smlouvy 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - návrh smlouvy 

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

Bod 51. Kronikářský zápis za rok 1996 a rok 1997 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Mgr. Alena Janurová zpracovala retrospektivní kronikářské zápisy za roky 1996 a 1997. Letopisecká komise 
oba zápisy projednala na svém jednání 27.1.2020  a doporučila je ke schválení. 

Usnesení č. R-114/2020 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  schválit kronikářské zápisy za roky 1996 a 1997 zpracovaný Mgr. Alenou Janurovou 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - kronikářský zápis za rok 1996 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - kronikářský zápis za rok 1997 

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



                     Strana 36/39 

Bod 52. Žádost o výjimku z  nejnižšího počtu žáků ve třídě - Základní škola Úvaly 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Ředitel  Základní školy Úvaly, okres Praha-východ žádá zřizovatele o udělení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve 
speciální třídě S2 na 5 žáků. Ustanovení § 23 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění dává 
zřizovateli možnost povolit výjimku z nejnižšího stanoveného počtu dětí, žáků, studentů  za předpokladu, že 
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. § 25 
vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků  se speciálními potřebami a dětí a žáků nadaných,  v platném znění 
stanoví, že třída, oddělení a studijní skupina zřízená pro žáky se zdravotním postižením má nejméně 6 žáků. 
Ředitel školy prohlašuje, že v případě povolení výjimky nebude požadovat  úradu zvýšených výdajů na 
vzdělávací činnost školy. 

Usnesení č. R-115/2020 

Rada města Úvaly 

I .   povo lu je  

v souladu s § 23 odst. 4 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění Základní škole Úvaly, 
příspěvkové organizaci výjimku z nejnižšího počtu dětí ve třídě - ve třídě S2 5 žáků 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 53. Souhlas s uzavřením smlouvy o vystoupení - talkshow The Man Behind Freddie Mercury - 
Peter Freestone & Milan Šatník 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Radě města je předkládána ke schválení smlouva o vystoupení -  talkshow The Man Behind Freddie Mercury - 
Peter Freestone & Milan Šatník, akce se bude konat 27.3.2020.  
 

Dopad na rozpočet:  kapitola  3399 položka 5169  27 000,- Kč 

Usnesení č. R-116/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o vystoupení - vystoupení  talkshow The Man Behind Freddie Mercury - Peter Freestone 
& Milan Šatník dne 27.3.2020  mezi Městem Úvaly, IČO 00240931, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly a 
Musicase Production s.r.o., IČO 07820283, Na Spravedlnosti 1533, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  podpisem smlouvy 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - smlouva 

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

Bod 54. Výběrové řízení na kronikáře města 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Z důvodu rezignace PhDr. L. Mandové na funkci kronikářky města je radě města předkládán návrh na vyhlášení 
výběrového řízení na kronikáře města. Podmínky výběrového řízení (požadavky na kronikáře) projednala 
letopisecká komise na svém jednání dne 27.1.2020. 

Usnesení č. R-117/2020 
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Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na kronikáře města 

I I .   uk ládá  

1.  tajemnici úřadu 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - výběrové řízení kronikář/kronikářka 

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

Bod 55. Stanovení platu ředitelce Městského domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizace 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

V souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích je radě města předkládán návrh na stanovení 
platu - zvýšení třídy ředitelce příspěvkové organizace Městského domu dětí a mládeže Úvaly.  
Mgr. Jana Krejsová pracuje v krajské koordinační radě Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České 
republice (SP DDM). V této souvislosti je radě města předkládáno doporučení SP DDM k platovému zařazení 
ředitelky s tím, že se aktivně podílí na činnosti SP DDM, čímž naplňuje požadavky potřebné k zařazení do 
12.platové třídy dle katalogu prací k nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě - Pedagog volného času -2.16.04.  

Zejména:  
- se podílí na tvorbě krajských koncepcí rozvoje jednotlivých oblastí zájmového vzdělávání a volného času dětí, 
žáků, studentů, mládeže, pedagogických pracovníků a dalších dospělých zájemců  
- vytváří a realizuje projekty krajského významu naplňujících Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky. 

Usnesení č. R-118/2020 

Rada města Úvaly 

I .   s tanovu je  

v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích ředitelce Městského domu dětí a mládeže 
Úvaly od 1.3.2020 plat - zařazení do 12. platové třídy dle katalogu prací k nařízení vlády o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - Pedagog volného času -2.16.04 

I I .   uk ládá  

1.  tajemník úřadu 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

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

Bod 56. Zápisy z jednání komisí 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Radě města jsou předkládány zápisy z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval, komise pro školství a 
letopisecké komise. 
V zápise z jednání redakční rady je usnesení o schválení příspěvků do únorového vydání Života Úval. 
Komise pro školství nepřijala žádné usnesení, zabývala se přípravou akce Den učitelů.  
Letopisecká komise projednávala kronikářské zápisy za roky 1996 a 1997 zpracované Mgr. Janurovou  (zápisy 
samostatným bodem jednání rady), projednala podmínky výběrového řízení na kronikáře města. Komise přijala 
usnesení, kterým žádá radu města, aby zajistila vyjasnění vlastnických práv k natočeným dílům Paměti města a 
následně zajistila jejich zveřejnění na webu města. Komise svým usnesením navrhla názvy ulic pro lokalitu 
Vinice (po slavných úvalských rodácích) a další názvy ulic tzv. "do zásoby". 

Usnesení č. R-119/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

- zápis č. 2/2020 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval  
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- zápis č. 1/2020 z jednání komise pro školství 
- zápis č. 1/2020 z jednání letopisecké komise 

I I .   uk ládá  

1.  JUDr. Patrikovi Šebestovi 
1.  vyjasnit vlastnická práva k natočeným dílům Paměti města 

2.  Jitce Hamouzové, vedoucí odboru správního OSPR 

1.  po vyjasnění vlastnických práv k natočeným dílům Paměti města zajistit jejich zveřejnění na webu 
města 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č. 2/2020 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č.1/2020 z jednání komise pro školství 
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č.1/2020 z jednání letopisecké komise  
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 57. Projektová dokumentace pro dokončení rekonstrukce centra města Úvaly - ulice Hálkova, 
lávka přes Výmolu, plocha u areálu Sokola, nádvoří radnice Arnošta z Pardubic 95 a 
přístupová cesta kolem kostela k bývalému objektu TESKO 

Předkladatel: Petr Borecký, starosta 

V letech 2017 - 2018 byla realizována komplexní regenerace centra města Úvaly v úseku Husova - Arnošta z 
Pardubic - Podhájí. Pro nedostatek financí, projekčních a realizačních kapacit však zůstalo nerealizovaných 
několik ploch, které na Arnošta z Pardubic bezprostředně navazují a které je třeba dokončit.  
Jedná se o lokality:  
· ulice Hálkova - železniční viadukt 9 kanálů + navazující plocha k Výmole 

· lávka přes Výmolu propojující ulici Hálkovu, ulice Komenského a rybníky Jámy a Fabrák 

· plocha u areálu Sokola, kde se nachází městské pozemky 

· nádvoří radnice Arnošta z Pardubic 95 

· přístupová cesta kolem kostela k bývalému objektu TESKO 

Již v roce 2018 vedení města požádalo ing. Arch. Michala Šišku coby spoluautora řešení rekonstrukce centra 
města Úvaly o předložení nabídky na projekční práce pro danou lokalitu. Tuto nabídku předložil ing. Arch. 
Michal Šiška dne 17.9.2018 a v lednu 2020 potvrdil její platnost.  
DOPAD NA ROZPOČET: - 350 000 Kč včetně DPH - není zahrnuto v rozpočtu 

 

Usnesení č. R-120/2020 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  s objednáním projektové dokumentace u ing. Arch. Michala Šišky v rozsahu jeho nabídky podané dne 
17.9.2018, která je přílohou tohoto usnesení 

2.  s projednáním podmínek pro vyprojektování:  
• lávky přes Výmolu propojující ulici Hálkovu, ulici Komenského a rybníky Jámy a Fabrák 

• plochy u areálu Sokola, kde se nachází městské pozemky 

• nádvoří radnice Arnošta z Pardubic 95 

u ing. Arch. Michala Šišky a souhlasí s objednáním projektové dokumentace, pokud její cena nepřesáhne 
částku 350 000 Kč včetně DPH 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Maturu, vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem příslušných smluv a objednávek s ing. Arch. Michalem Šiškou 

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

Bod 58. Mobilní aplikace pro platbu parkovného a jiných poplatků 

Předkladatel: Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy OID 
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Odbor investic a dopravy předkládá radě města nabídku firmy MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, 
IČ: 24852333 na mobilní aplikace platby v dopravě. Jedná se o nejjednodušší a nejrychlejší služby 
bezhotovostní úhrady parkovného - mobilní aplikace pro koncového uživatele, napojení na hlavní řídící systém 
a aplikaci městská policie. 
Tento systém zahrnuje parkovací automat přímo v telefonu, tabletu nebo počítači, nejrychlejší, bezpečná a 
jednoduchá mobilní platba parkovného platebními kartami. 
Jednorázový implementační poplatek je 12.000 Kč bez DPH, (vč.DPH 14.520 Kč) ve kterém je zahrnuta 
veškerá příprava (digitalizace úseků zón placeného stání, integrace do ostatních aplikací či portálů atd.). 
Hrazeno z kapitoly 2212-5169. 

 

 

Usnesení č. R-121/2020 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

nabídku firmy MPLA, s.r.o., Slezská 2310/115,130 00 Praha 3, IČ: 24852333 na mobilní aplikaci pro platbu 
parkovného pro město Úvaly. Jednorázový implementační poplatek je 12.000,-Kč bez DPH a zahrnuje 
veškerou přípravu - digitalizaci úseků zón placeného stání, integrace do ostatních aplikací či portálů, atd 

I I .   souh las í  s  

objednávkou u  firmy MPLA s.r.o., Slezská 2310/115, 130 00 Praha 3, IČ: 24852333 ve výši , jednorázového 
implementačního poplatku 12.000,-Kč bez DPH ( vč.DPH 14.520 Kč) na veškerou přípravu mobilní aplikace 
pro platbu parkovného 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 31.3.2020 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - MPLA,s.r.o. - nabídka 

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

59. Různé 

 

60. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady 

Tajemnice informovala o podnětu náboženské obce Církve českoslovenksé husitské v Úvalech, Husova kaple 
Pražská 180, konkrétně farářky Mgr. Jitky Pokorné týkající se zachování stavby márnice na úvalském hřbitově 
(využití jako útočiště před nepřízní počasí nebo jako hřbitovní kaple).  

61. Ukončení jednání 
 

Starosta ukončil jednání ve 12:45 hodin. 

 

 

Mgr. Petr Borecký 
starosta 

 

Ing. Alexis Kimbembe 
uvolněný místostarosta 

 

  

  

 

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

městském úřadě. 



Rozpočet 2019

Přehled  příjmů jednotlivých kapitol a položek

Návrh rozpočtu 

2019

RO č.1               

rok 2019

RO č.2               

rok 2019

RO č.3               

rok 2019

OdPa OdPa Pol Popis

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Činnosti 25 000 000 27 000 000 28 400 000 28 400 000

0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z OSVČ 2 100 000 2 200 000 2 400 000 2 400 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 20 300 000 21 850 000 23 300 000 23 300 000

0 1113 Daň z  příjmu fyzických osob z kap.výnosů 600 000 600 000 600 000 600 000

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 49 851 846 53 650 000 56 000 000 56 000 000

1334 odvod za odnětí půdy 0 0 0 0

1334 odvod za odnětí půdy 0 0 0 0

0000 1339 popl. za komunální odpad 4 500 000 4 500 000 4 540 000 4 540 000

0000 1341 popl. ze psů 260 000 260 000 260 000 260 000

1335 popltky za odnetí pozemků 32 000

1334 odvody za odnětí půdy 100 000 100 000

0000 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 75 000 75 000 75 000 75 000

0000 1344 popl. ze vstupného 3 000 3 000 3 000 3 000

0000 1345 popl. z ubytovací kapacity 10 000 10 000 20 000 32 000

0000 1348 Poplatek za zhodnocení pozemku 100 000 100 000 100 000 100 000

0000 1348 Příspěvky do infrastruktury města dle plánovacích smluv 5 000 000 0 0 0

0000 1385 odvod z VHP 200 000 200 000 500 000 800 000

0000 1381 daň z hazardních her 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

0000 1361 Správní poplatky 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

0000 1511 Daň z nemovitosti 7 400 000 7 800 000 7 800 000 7 800 000

4111 volby 2019 EP 102 000 102 000

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 7 901 600 8 974 600 8 974 600 8 974 600

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 400 000 400 000 400 000 400 000

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (MP) 800 000 800 000 800 000 800 000

0000 4213 Dotace SFDI  - kamerový systém 6 644 000 6 644 000 6 644 000 6 644 000

0000 4213 Dotace  Nachlingerův park 368 467 368 467 368 467 368 467

0000 4122 Dotace - park Úvaly - Vinice 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000

4116 Neinvestiční přijaté dotace Technické služby 451 206

0000 4213 Dotace - park Satjam 149 982 149 982 149 982 149 982

4216 Dotace Výzva č.28 IT Technické služby 2 626 921

0000 4216 Dotace Výzva č.28 IT 9 832 019 9 832 019 9 832 019

0000 4216 Dotace ZŠ Úvaly - TESKO 6 280 000 6 280 000 6 280 000 6 280 000

4116 Dotace MDDM šablony II -zjednodušené vkazování nákladů 317 010 317 010 317 010

0000 4116 Dotace ZŠ šablony II.- vývoj, výzkum, vzdělávání 0 2 143 221 2 143 221 2 143 221

0000 4216 Dotace sběrný dvůr 13 050 000 13 050 000 13 050 000 13 050 000

0000 4122 pečovatelská sl. - příspěvek KÚ 1 200 000 1 200 000 1 574 000 1 574 000

2212 2111 příjmy z poskytovaných služeb 11 000 11 000

2212 3111 příjmy z prodeje pozemků 25 000

 3141 2322 přijaté pojistní náhrady 9 400 9 400

3631 3121 Dar na investice - firma SATES 130 000 130 000 130 000 130 000

2310 2132 vodovod - pronájem řadu 4 740 729 4 740 729 4 740 729 4 740 729

2321 2321 2132 kanalizace - Pronájem čistírny 8 679 827 8 679 827 8 679 827 8 679 827

3113 2322 přijaté pojistné náhrady 57 000

3113 3113 2111 ZŠ - služby (byty) 50 000 50 000 50 000 50 000

3113 2132 ZŠ - nájem (byty) 154 000 154 000 154 000 154 000

3314 2111 knihovna - poplatky 50 000 50 000 50 000 50 000

3349 3349 2111 Život Úval - inzerce 250 000 250 000 250 000 250 000

3399 3399 2321 přijaté neinvestiční dary 7 000 7 000

3399 2111 kultura 70 000 70 000 70 000 70 000

3519 2132 zdrav. střed.- pronájem 775 800 775 800 775 800 775 800

3412 2132 příjmy z pronájmu 147 000

3612 3612 2111 byty - služby 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000

3612 2132 byty - pronájem 3 200 000 3 200 000 3 200 000 3 200 000

3613 3613 2111 nebytové služby 81 000 81 000 81 000 81 000

3613 2132 nebytové - pronájem č.p. 203 240 000 240 000 240 000 240 000

3613 2111 nebytové - služby č.p. 203 78 000 78 000 78 000 78 000

3613 3613 2132 nebytové - pronájem 400 000 400 000 400 000 400 000

3613 2132 nájemné Policie ČR 1 063 000 1 063 000 1 063 000 1 063 000

3632 2322 pojistné náhrady 7 400

3632 3632 2111 hřbitov - služby 250 000 250 000 250 000 250 000

3631 3631 2322 pojistné náhrady 0 0 0 37 000

3633 2111 věcné břemeno 0 0 0 0

3722 3722 2111  vratka za tříděný odpad 800 000 800 000 800 000 800 000

3749 2321 přijaté neivnestiční dary 29 000 29 000

5311 2212 sankce přijaté 134 000 169 000

4351 4351 2111 pečovatelská služba - klienti 350 000 350 000 350 000 350 000

5512 5512 2322 přijaté pojistní náhrady 11 200 11 200

5512 2111 hasiči - služby-byt 20 000 20 000 20 000 20 000

5512 2132 hasiči - nájem-byt 24 000 24 000 24 000 24 000

6171 2111 vývěska, kopírování 3 000 3 000 17 000 25 000

6171 2322 pojistné náhrady 8 300

6310 6310 2212 sankční platby 26 000 30 000

6310 2141 příjmy  z úroků 10 000 10 000 10 000 10 000

6310 2212 pokuty SÚ 0 0 0 0

5311 2212 pokuty MP 0 0 0 0

6310 2212 pokuta PK, ŽP 0 0 0 0

6409 6409 2322 pojistné náhrady-povodně 0 0 0 0

6409 3122 Gadimo- příspěvek 0 0 0 0

6409 3122 Palmer Capital- příspěvek 0 0 0 0

6409 3122 Zeta Benátky -příspěvek 0 0 0 0

6409 3111 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 0 0 0

6402 2222 finanční vypořádání z minulých let volby 94 545

6409 2132 cvičák-psi 4 400 4 400 4 400 4 400

6409 2131 pronájem pozemků 65 000 65 000 65 000 65 000

6409 6409 2119 věcná břemena(ČEZ, Pod Slovany atd.) 400 000 400 000 400 000 400 000

Příjmy z daně, dotace poplatky, pronájem a ostatní ) 180 582 651 196 796 055 203 363 655 207 209 027

14 300 000 35 743 546 35 743 546 35 743 546

8115 rezerva z přebytku 2018 14 300 000 5 743 546 5 743 546 5 743 546

8115 nový úvěr 30 000 000 30 000 000 30 000 000

194 882 651 232 539 601 239 107 201 242 952 573Příjmy  celkem

Ukazatel

Financování z vlastních  zdrojů



Přehled  výdajů jednotlivých kapitol a položek 2019
v  Kč

Pol Ukazatel
Návrh rozpočtu 

2019

RO č.1               

rok 2019

RO č.2               

rok 2019

RO č.3               

rok 2019
úroky splátky úvěrů

Krytí krizové 

situace
vš.pokl.

Zastupitel-

stva obcí
Volby Správa TSÚ peč. sl.

Agentura 

SCSA
MP kronika Knih. ŽÚ kultura Byty DPS Nebyty Hasiči Zdr.stř. Tesko

6310 5213 6409 6112 6117 6171 3639 4351 5311 5311/1 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77 3613 5512 3519 3429

5011 Platy zaměstnanců 23 680 000 23 680 000 23 730 000 23 730 000 0 0 17 230 000 1 700 000 3 500 000 0 1 300 000 0 0 0

5021 Ostatní osobní výdaje 1 434 000 1 434 000 1 613 000 1 823 000 0 129 000 1 210 000 0 0 240 000 24 000 30 000 131 000 0 59 000

5023 Odměny zastupitelů 2 512 000 2 512 000 2 512 000 2 512 000  2 512 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5024 Odchodné zastupitelé 0 0 198 530 198 530 0 0 0 0 198 530 0 0 0 0 0

5029 Refundace 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000

5031 Sociální pojištění 6 818 500 6 818 500 6 890 632 6 933 332 628 000 5 200 4 591 500 0 425 000 924 632 6 000 332 500 11 750 0 8 750

5032 Zdravotní pojištění 2 454 660 2 454 660 2 480 628 2 496 028 226 080 1 900 1 652 940 0 153 000 332 868 2 160 119 700 4 230 0 3 150

5038 Ostatní pojistné 114 551 114 551 114 929 115 559 0 10 550 0 77 137 0 7 140 14 700 101 5 586 197 0 147
50xx Osobní náklady celkem 37 043 711 37 043 711 37 569 719 37 838 449 0 0 0 3 376 630 136 100 24 761 577 0 2 285 140 0 5 210 730 32 261 1 787 786 147 177 0 0 0 0 101 047 0 0

5134 Prádlo, oděv, obuv 143 000 143 000 143 000 143 000 0 20 000 73 000 0 0 0 50 000

5136 Knihy, tisk 211 000 211 000 211 000 211 000 8 000 45 000 3 000 5 000 150 000 0 0 0

5137 DHIM 850 000 905 000 1 211 640 1 226 640 50 000 26 640 500 000 60 000 140 000 50 000 50 000 100 000 20 000 0 135 000

5139 Materiál 1 564 000 1 864 000 1 834 380 1 592 905 45 000 10 380 550 000 140 000 70 000 30 000 4 000 25 000 60 000 20 000 50 000 0 110 000

5151 Voda 673 000 673 000 673 000 723 000 35 000 5 000 30 000 500 000 30 000 3 000

5153 Plyn 2 955 000 2 955 000 2 955 000 2 955 000 350 000 5 000 120 000 930 000 500 000 50 000

5154 Elektrická energie 2 739 000 2 739 000 2 739 000 2 739 000 350 000 136 000 100 000 300 000 359 000 43 000 31 000

5156 Pohonné hmoty 380 000 380 000 380 000 380 000 50 000 50 000 100 000 130 000 0 0 0 50 000

5161 Služby pošt 648 000 648 000 648 000 648 000 600 000 0 8 000 40 000 0 0 0

5162 Telefony 520 000 520 000 520 000 520 000 50 000 300 000 12 000 50 000 12 000 0 60 000 0 26 000

5163 Pojištění+bank.popl. 1 406 000 746 000 746 000 746 000 80 000 660 000 0 0 0 0 0 6 000

5164 Nájemné 2 218 206 2 266 830 2 266 830 2 295 420 120 17 000 0 0 160 000 50 000 40 000 0 0

5166 Právní služby 700 000 700 000 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0

5167 Školení a vzdělávání 328 000 328 000 328 000 348 000 40 000 200 000 8 000 70 000 5 000 0 0 0 25 000

5168 Služby zpracování podkladů 515 000 515 000 515 000 515 000 165 000 0 0 0 0

5169 Nákup služeb 14 039 600 15 046 600 16 580 105 17 377 923 50 000 80 000 9 000 1 030 000 5 920 000 10 000 245 000 35 000 100 000 15 000 450 000 680 000 460 000 150 000 240 000 130 000 10 000 5 000

5171 Opravy a udržování 11 731 000 11 877 000 11 877 000 12 547 765 0 330 000 3 085 000 60 000 75 000 15 000 780 000 460 000 340 000 200 000 170 000 10 000

5172 Programové vybavení 1 731 000 1 727 000 1 727 000 1 892 000 1 626 000 10 000 155 000 6 000 65 000 0 0 0 30 000

5173 Cestovné 72 000 72 000 72 000 72 000 30 000 30 000 1 000 10 000 1 000 0 0 0

5175 Pohoštění 353 000 353 000 357 430 357 430 140 000 4 430 120 000 12 000 20 000 1 000 55 000 0 0 0 5 000

5193 Dopr. obslužnost 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0

5194 Věcné dary 250 000 275 000 315 000 295 000 100 000 80 000 10 000 10 000 95 000 0 0 0

5329 Neivestiční příspěvek 869 500 869 500 869 500 869 500 869 500 0 0 0 0

5331 Neinvest. přísp. org. 22 250 000 25 310 231 25 610 231 26 061 437 0 15 351 206 0 0 0

5361 Nákup kolků 35 000 35 000 35 000 35 000 30 000 5 000 0 0 0

5362 Platby daní a poplatků 1 237 000 1 237 000 1 237 000 3 437 000 3 350 000 50 000 5 000 13 000 4 000 15 000 0 0 0

5363 Uhrada sankcí 750 000 750 000 750 000

5492 Finanční dary 355 000 330 000 430 000 380 000 360 000 0 20 000 0 0 0

5499 Převody do soc. fondu 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0 0

5222 příspěvky spolkům 900 000 900 000 900 000 900 000 0 0 0 0

5903 Krytí krizové situace 52 650 52 650 52 650 52 650

51-9xx 72 673 306 77 428 811 79 683 766 83 770 670 80 000 0 6 394 620 970 000 50 450 6 976 000 15 351 206 378 000 245 000 819 000 115 000 657 000 490 000 1 025 000 1 650 000 2 470 000 1 469 000 863 000 180 000 46 000

5141 Úroky 1 735 218 2 399 648 2 399 648 2 399 648 2 399 648 0 0 0 0

5144 Poplatek úvěr 479 732 0 0 0 0 0 0 0 0

5XXX Neinvest. výdaje 111 931 967 116 872 170 119 653 133 124 008 767 2 479 648 0 6 394 620 4 346 630 186 550 31 737 577 15 351 206 2 663 140 245 000 6 029 730 147 261 2 444 786 637 177 1 025 000 1 650 000 2 470 000 1 469 000 964 047 180 000 46 000

6111 Programové vybavení 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6121 Budovy, haly a stavby 42 476 125 75 630 973 76 730 973 75 647 043 0 0 0 935 000 300 685 6 700 80 000

6121 Projektová dokumentace 3 437 756 3 897 756 3 917 756 3 270 066 0 0 0 0 0 60 000

6122 Stroje a zařízení 0 0 0 240 000 0 240 000 0 0 0

6123 Dopravní prostředky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6125 Výpočetní technika 200 000 204 000 204 000 409 000 409 000 0 0 0 0

6129 HIM 0 0 0 0 0 0 0 0

6130 Pozemky 35 000 217 162 2 567 162 385 680 370 680 0 0 0 0

6351 Investiční příspěvek 2 286 000 2 286 000 2 754 958 5 381 879 0 5 381 879 0 0 0

8115 Rezervy účelové 0 0 0 0 0 0 0 0

8115 Rezervy na projekty 2019 535 285 308 164 155 843 486 762 486 762 0 0 0 0

6349 Investiční příspěvek 0 0 0 0 0 0 0 0

6XXX Investiční výdaje 48 970 166 82 544 055 86 330 692 85 820 430 0 0 857 442 0 0 409 000 5 381 879 0 0 240 000 0 0 0 0 935 000 300 685 66 700 80 000 0 0

0 0 0 0

8124 Splátky jistiny 33 980 518 33 123 376 33 123 376 33 123 376 33 123 376 0 0 0 0
8XXX Splátky jistiny 33 980 518 33 123 376 33 123 376 33 123 376 0 33 123 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 882 651 232 539 601 239 107 201 242 952 573 2 479 648 33 123 376 7 252 062 4 346 630 186 550 32 146 577 20 733 085 2 663 140 245 000 6 269 730 147 261 2 444 786 637 177 1 025 000 2 585 000 2 770 685 1 535 700 1 044 047 180 000 46 000

0 0 0 0 486 762 29 878 085

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek



Přehled  výdajů jednotlivých kapitol a položek 2019
v  Kč

Pol Ukazatel

5011 Platy zaměstnanců

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny zastupitelů

5024 Odchodné zastupitelé

5029 Refundace

5031 Sociální pojištění

5032 Zdravotní pojištění

5038 Ostatní pojistné
50xx Osobní náklady celkem

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, tisk

5137 DHIM

5139 Materiál

5151 Voda

5153 Plyn

5154 Elektrická energie

5156 Pohonné hmoty 

5161 Služby pošt

5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.

5164 Nájemné

5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služby zpracování podkladů

5169 Nákup služeb

5171 Opravy a udržování

5172 Programové vybavení

5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5193 Dopr. obslužnost

5194 Věcné dary

5329 Neivestiční příspěvek

5331 Neinvest. přísp. org.

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků

5363 Uhrada sankcí

5492 Finanční dary

5499 Převody do soc. fondu

5222 příspěvky spolkům 

5903 Krytí krizové situace

51-9xx

5141 Úroky

5144 Poplatek úvěr

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

6121 Budovy, haly a stavby

6121 Projektová dokumentace

6122 Stroje a zařízení

6123 Dopravní prostředky

6125 Výpočetní technika

6129 HIM

6130 Pozemky

6351 Investiční příspěvek

8115 Rezervy účelové

8115 Rezervy na projekty 2019

6349 Investiční příspěvek

6XXX Investiční výdaje 

8124 Splátky jistiny
8XXX Splátky jistiny

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek

Hřbitov

Sportovní 

zařízení v 

majetku obce

ZŠ č.p. 65 MDDM MŠ Pražská MŠ Koll Jíd. ZŠ Jíd. MŠ  MŠ Cuk. Úz.plán VO Silnice
Provoz veřejné 

silniční dopravy
Pitná voda

Pitná voda - 

obn.

Odvádění a 

čištění 

odpadních 

vod

Odvádění - 

obn.

Inž.sítě-

výstavba a 

obnova

Správa v 

lesním hosp.
Sběr a svoz Sběr a svoz

Ostatní 

nakladání s 

odpady

Ochrana 

proti 

povodním

Ochrana 

přírody

3632 3412 3113 3114 3421 3111/303 3111/311 3141/309 3141/308-312 3111/306 3635 3631 2212 2221 2310 2310/1 2321/38 2321/1 3633 1036  3722/1 3722/34 3729 3744 3749

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 47 000 0 0 0 0 0 0 48 000 0 0 0 0 0 0

53 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 1 525 54 000 0 0 0 0 0 480 000

20 000 0 30 000 20 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0

0 0 900 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30 000 250 000 100 000 0 0 0 0 0 612 000 170 000 10 000 203 000 40 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 60 780 808 000 0 0 700 690 0 0 0 1 200 106 629 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 000 640 000 180 000 36 000 30 000 20 000 85 000 10 000 15 000 80 000 50 000 242 100 310 000 250 000 150 000 60 000 100 000 4 950 000 750 000 70 000 128 500 2 017 818

50 000 480 000 249 921 210 000 220 000 100 000 170 000 202 069 20 000 120 000 397 275 2 441 500 656 000 1 075 000 200 000 3 216 000 300 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 6 143 221 0 867 010 0 2 200 000 1 300 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 000 2 110 780 8 561 142 553 000 1 117 010 820 690 2 455 000 1 512 069 235 000 200 000 400 000 1 254 100 3 180 129 1 710 000 1 859 000 1 075 000 390 000 3 216 000 360 000 100 000 4 950 000 750 000 70 000 128 500 2 497 818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 000 2 110 780 8 561 142 553 000 1 117 010 820 690 2 455 000 1 512 069 235 000 200 000 400 000 1 254 100 3 180 129 1 710 000 1 859 000 1 075 000 390 000 3 216 000 360 000 100 000 4 950 000 750 000 70 000 128 500 2 497 818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 000 28 428 023 7 872 400 71 000 0 0 0 0 30 000 560 000 24 532 000 30 000 363 000 200 000 0 0 0 0 0

0 400 000 398 360 36 300 0 0 0 98 010 0 0 60 000 1 897 396 0 0 0 0 0 0 0 130 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 000 28 828 023 8 270 760 107 300 0 0 0 98 010 0 30 000 0 620 000 26 444 396 0 30 000 0 363 000 0 200 000 0 0 0 0 0 130 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 000 30 938 803 16 831 902 660 300 1 117 010 820 690 2 455 000 1 610 079 235 000 230 000 400 000 1 874 100 29 624 525 1 710 000 1 889 000 1 075 000 753 000 3 216 000 560 000 100 000 4 950 000 750 000 70 000 128 500 2 627 818
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5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.
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5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služby zpracování podkladů
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5171 Opravy a udržování
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5194 Věcné dary
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6121 Projektová dokumentace
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Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek

Rybníky ZŠ hřiště Park Satjam Pohádková cesta
Park Úvaly 

vinice
Městská stezka Sběr. dv. Pošembeří Cyklostezky zeleň

3749/2 3749/4 3749/5 3749/9 3749/1 3749/3 3722/36 3329 2212/1 3745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

5 000

351 001 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

972 000 276 525 0 0 2 205 980 0

0

1 323 001 276 525 0 0 0 0 2 210 980 0 0 0

1 323 001 276 525 0 0 0 0 2 210 980 0 0 0

0 188 125 2 058 000 0 9 910 000 2 110 0

0 20 000 0 0 170 000

0 0 188 125 20 000 2 058 000 0 9 910 000 2 110 170 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 323 001 276 525 188 125 20 000 2 058 000 0 12 120 980 2 110 170 000 0



Rozpočet 2020

Přehled  příjmů jednotlivých kapitol a položek

Návrh rozpočtu 

2020
RO Č.1

OdPa OdPa Pol Popis

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. Činnosti 26 453 500 26 453 500

0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob z OSVČ 2 292 000 2 300 000

0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 22 262 990 22 300 000

0 1113 Daň z  příjmu fyzických osob z kap.výnosů 525 250 525 250

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 53 336 750 53 337 000

1334 odvod za odnětí půdy 0 0

0000 1339 popl. za komunální odpad 4 700 000 6 300 000

0000 1341 popl. ze psů 260 000 260 000

1334 odvody za odnětí půdy 100 000 100 000

0000 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 75 000 75 000

0000 1344 popl. ze vstupného 3 000 3 000

0000 1345 popl. z ubytovací kapacity 20 000 20 000

0000 1348 Poplatek za zhodnocení pozemku 100 000 100 000

0000 1385 odvod z VHP 900 000 900 000

0000 1381 daň z hazardních her 1 000 000 1 000 000

0000 1361 Správní poplatky 1 900 000 1 900 000

0000 1511 Daň z nemovitosti 7 801 055 7 810 000

4111 volby 2019 EP

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 8 974 600 8 974 600

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 400 000 400 000

0000 4122 Transfery přijaté od kraje 0 0

0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí (MP) 800 000 898 400

0000 4213 Dotace SFDI  - kamerový systém 0 0

4116 Dotace Nachlingerův park neiv.

0000 4213 Dotace  Nachlingerův park

0000 4122 Dotace - park Úvaly - Vinice 0 1 900 000

4116 dotace výzva 28-neinvestiční

4116 Neinvestiční přijaté dotace Technické služby

4216 Dotace Výzva č.28 IT Technické služby

0000 4213 Dotace - park Satjam

4216 Dotace hlásiče.povodňový plán 2 500 000 2 500 000

0000 4216 Dotace Výzva č.28 IT

0000 4216 Dotace ZŠ Úvaly - TESKO 0 0

4116 Dotace MDDM šablony II -zjednodušené vkazování nákladů 0 0

0000 4116 Dotace ZŠ šablony II.- vývoj, výzkum, vzdělávání 0 0

0000 4216 Dotace sběrný dvůr 0 6 943 268

0000 4122 pečovatelská sl. - příspěvek KÚ 1 574 000 1 574 000

2212 2111 příjmy z poskytovaných služeb

2212 3111 příjmy z prodeje pozemků

 3141 2322 přijaté pojistní náhrady

3631 3121 Dar na investice - firma SATES

2310 3121 3121 dary na dlouh.maj.

2310 2132 vodovod - pronájem řadu 3 720 750 3 720 750

2321 2321 2132 kanalizace - Pronájem čistírny 7 279 360 7 279 360

3113 3113 2111 ZŠ - služby (byty) 50 000 50 000

3113 2132 ZŠ - nájem (byty) 154 000 154 000

3113 2322 pojistná náhrada 0 0

3314 2111 knihovna - poplatky 50 000 50 000

3349 3349 2111 Život Úval - inzerce 250 000 250 000

3399 3399 2321 přijaté neinvestiční dary 0 0

3399 2111 kultura 70 000 70 000

3412 2321 neivest.dary

3412 3121 dry na pořízní inv.majetku

2212 3121 Sinice Dar 0 0

3412 3412 2132 Koupaliště - pronájem 500 000 500 000

3519 2132 zdrav. střed.- pronájem 775 800 775 800

3519 2322 Pojistná náhrada 0 0

3612 3612 2111 byty - služby 1 800 000 1 800 000

3612 2132 byty - pronájem 3 500 000 3 600 000

3613 3613 2111 nebytové služby 81 000 81 000

3613 2132 nebytové - pronájem č.p. 203 240 000 240 000

3613 2111 nebytové - služby č.p. 203 78 000 78 000

3613 3613 2132 nebytové - pronájem 400 000 400 000

3613 2132 nájemné Policie ČR 1 063 000 1 063 000

3632 2322 pojistné náhrady

3632 3632 2111 hřbitov - služby 250 000 250 000

3631 3631 2322 pojistné náhrady

3722 3722 2111 vratka za tříděný odpad 800 000 1 100 000

3749 2321 přijaté neivnestiční dary

5311 2212 sankce přijaté

4351 4351 2111 pečovatelská služba - klienti 500 000 600 000

5512 5512 2322 přijaté pojistní náhrady 0 0

5512 2111 hasiči - služby-byt 20 000 20 000

5512 2132 hasiči - nájem-byt 24 000 24 000

6171 2111 vývěska, kopírování 17 000 17 000

5512 2322 přijaté pojistné náhrady 0 0

6310 6310 2212 sankční platby 0 0

6310 2141 příjmy  z úroků 10 000 10 000

6402 2222 finanční vypořádání z minulých let volby 0 0

6409 2132 cvičák-psi 4 400 4 400

6409 2131 pronájem pozemků 65 000 65 000

6409 6409 2119 věcná břemena(ČEZ, Pod Slovany atd.) 300 000 300 000

Příjmy z daně, dotace poplatky, pronájem a ostatní ) 157 980 455 169 076 328

11 500 000 5 701 631

8115 rezerva z přebytku 2019 11 500 000 5 701 631

8115 nový úvěr

169 480 455 174 777 959Příjmy  celkem

Ukazatel

Financování z vlastních  zdrojů



Přehled  výdajů jednotlivých kapitol a položek 2020

v  Kč

Pol Ukazatel

Návrh 

rozpočtu 

2020

RO Č.1 úroky splátky úvěrů

Krytí 

krizové 

situace

vš.pokl.
Zastupitel-

stva obcí
Volby Správa OSM/OSPR TSÚ Sekrétariat TSÚ peč. sl.

Agentura 

SCSA
MP kronika Knihovna ŽÚ kultura Byty DPS

6310 5213 6409 6112 6117 6171 6171/1 3639 4351 5311 5311/1 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77

5011 Platy zaměstnanců 24 920 000 24 920 000 0 0 16 395 000 1 760 000 1 800 000 3 610 000 0 1 355 000 0 0

5021 Ostatní osobní výdaje 1 580 000 1 580 000 0 0 1 280 000 0 0 0 0 24 000 30 000 139 000 0

5023 Odměny zastupitelů 2 687 840 2 687 840  2 687 840 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5024 Odchodné zastupitelé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5029 Refundace 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5031 Sociální pojištění 7 219 092 7 219 092 671 960 0 4 356 250 440 000 0 450 000 924 632 6 000 338 750 13 500 0

5032 Zdravotní pojištění 2 598 874 2 598 874 241 906 0 1 568 250 158 400 162 000 332 868 2 160 121 950 4 860 0

5038 Ostatní pojistné 120 909 120 909 0 11 289 0 73 185 7 392 0 7 560 15 162 101 5 691 227 0

50xx Osobní náklady celkem 39 156 715 39 156 715 0 0 0 3 612 995 0 23 672 685 0 0 2 365 792 0 2 419 560 0 4 882 662 32 261 1 851 391 157 587 0 0 0

5134 Prádlo, oděv, obuv 225 000 225 000 0 20 000 155 000 0 0

5136 Knihy, tisk 213 000 213 000 8 000 45 000 45 000 0 0 5 000 5 000 150 000 0 0

5137 DHIM 1 275 000 1 310 000 85 000 0 600 000 600 000 0 0 60 000 140 000 50 000 50 000 100 000 20 000

5139 Materiál 1 824 000 1 824 000 45 000 0 550 000 480 000 70 000 0 90 000 70 000 30 000 4 000 25 000 60 000 20 000 50 000

5151 Voda 688 000 688 000 35 000 35 000 0 5 000 30 000 500 000

5153 Plyn 2 955 000 2 955 000 350 000 350 000 0 5 000 120 000 930 000

5154 Elektrická energie 3 309 000 3 309 000 350 000 350 000 0 136 000 100 000 300 000

5156 Pohonné hmoty 300 000 350 000 50 000 50 000 50 000 0 0 100 000 100 000 0 0

5161 Služby pošt 648 000 648 000 600 000 600 000 0 0 0 8 000 40 000 0 0

5162 Telefony 530 000 540 000 50 000 300 000 300 000 0 0 12 000 70 000 12 000 0 60 000

5163 Pojištění+bank.popl. 746 000 746 000 80 000 660 000 0 0 0 0

5164 Nájemné 2 366 198 2 366 198 12 17 000 0 0 160 000 50 000 40 000 0

5166 Právní služby 700 000 700 000 700 000 700 000 0 0 0 0 0

5167 Školení a vzdělávání 375 000 388 000 40 000 200 000 200 000 0 0 8 000 93 000 5 000 0 0

5168 Služby zpracování podkladů 415 000 415 000 165 000 0 0 0

5169 Nákup služeb 16 592 612 16 706 912 250 000 30 000 0 1 060 000 1 060 000 0 0 5 770 000 10 000 200 000 25 000 100 000 15 000 450 000 750 000 460 000 150 000

5171 Opravy a udržování 9 333 500 9 333 500 0 350 000 350 000 0 0 1 347 500 60 000 75 000 15 000 850 000 460 000

5172 Programové vybavení 2 046 000 2 052 000 1 780 000 1 780 000 0 0 10 000 161 000 6 000 65 000 0 0

5173 Cestovné 62 000 62 000 20 000 30 000 30 000 0 0 1 000 10 000 1 000 0 0

5175 Pohoštění 353 000 353 000 140 000 0 120 000 120 000 0 0 12 000 20 000 1 000 55 000 0 0

5193 Dopr. obslužnost 2 000 000 2 000 000 0 0 0

5194 Věcné dary 260 000 260 000 45 000 80 000 80 000 0 0 10 000 30 000 95 000 0 0

5329 Neivestiční příspěvek 869 500 869 500 869 500 0 0 0

5331 Neinvest. přísp. org. 34 609 835 34 609 835 0 17 189 835 0 0

5361 Nákup kolků 40 000 40 000 30 000 30 000 0 0 10 000 0 0

5362 Platby daní a poplatků 1 437 000 1 437 000 1 350 000 50 000 50 000 0 5 000 13 000 4 000 15 000 0 0

5363 Uhrada sankcí 750 000 750 000

5492 Finanční dary 970 000 970 000 950 000 0 0 20 000 0 0

5499 Převody do soc. fondu 1 300 000 1 300 000 1 300 000 0 0 0

5222 příspěvky spolkům 1 000 000 1 000 000 0 0 0

5903 Krytí krizové situace 52 435 52 435 52 435

51-9xx 88 245 080 88 473 380 80 000 0 52 435 4 594 512 1 480 000 0 7 280 000 7 210 000 70 000 0 17 189 835 378 000 200 000 937 000 115 000 657 000 490 000 1 095 000 1 720 000 2 470 000

5141 Úroky 2 091 029 2 091 029 2 091 029 0 0 0

5144 Poplatek úvěr 0 0 0 0 0 0

5XXX Neinvest. výdaje 129 492 823 129 721 123 2 171 029 0 52 435 4 594 512 5 092 995 0 30 952 685 7 210 000 70 000 2 365 792 17 189 835 2 797 560 200 000 5 819 662 147 261 2 508 391 647 587 1 095 000 1 720 000 2 470 000

6111 Programové vybavení 0 0 0 0 0 0 0 0

6121 Budovy, haly a stavby 15 825 000 15 709 700 0 0 0 84 700 0

6121 Projektová dokumentace 2 919 396 2 919 396 0 0 0 0 0

6122 Stroje a zařízení 423 500 423 500 0 0 0 0 0 0

6125 Výpočetní technika 204 000 204 000 204 000 204 000 0 0 0 0

6130 Pozemky 115 000 5 950 000 115 000 0 0 0

6351 Investiční příspěvek 2 930 000 2 930 000 0 2 930 000 0 0

8115 Rezervy na projekty 2019 1 018 792 368 296 368 296 0 0 0

6XXX Investiční výdaje 23 435 688 28 504 892 0 0 0 483 296 0 0 204 000 204 000 0 0 2 930 000 0 0 0 0 0 0 0 84 700 0

0 0 0

8124 Splátky jistiny 16 551 944 16 551 944 16 551 944 0 0 0

8XXX Splátky jistiny 16 551 944 16 551 944 0 16 551 944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8115 Financování -develop 0 0 0

169 480 455 174 777 959 2 171 029 16 551 944 52 435 5 077 808 5 092 995 0 31 156 685 7 414 000 70 000 2 365 792 20 119 835 2 797 560 200 000 5 819 662 147 261 2 508 391 647 587 1 095 000 1 804 700 2 470 000

0 0 368 296 27 327 335

měsícně

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe nájem

y

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek



Přehled  výdajů jednotlivých kapitol a položek 2020

v  Kč

Pol Ukazatel

5011 Platy zaměstnanců

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny zastupitelů

5024 Odchodné zastupitelé

5029 Refundace

5031 Sociální pojištění

5032 Zdravotní pojištění

5038 Ostatní pojistné

50xx Osobní náklady celkem

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, tisk

5137 DHIM

5139 Materiál

5151 Voda

5153 Plyn

5154 Elektrická energie

5156 Pohonné hmoty 

5161 Služby pošt

5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.

5164 Nájemné

5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služby zpracování podkladů

5169 Nákup služeb

5171 Opravy a udržování

5172 Programové vybavení

5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5193 Dopr. obslužnost

5194 Věcné dary

5329 Neivestiční příspěvek

5331 Neinvest. přísp. org.

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků

5363 Uhrada sankcí

5492 Finanční dary

5499 Převody do soc. fondu

5222 příspěvky spolkům 

5903 Krytí krizové situace

51-9xx

5141 Úroky

5144 Poplatek úvěr

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

6121 Budovy, haly a stavby

6121 Projektová dokumentace

6122 Stroje a zařízení

6125 Výpočetní technika

6130 Pozemky

6351 Investiční příspěvek

8115 Rezervy na projekty 2019

6XXX Investiční výdaje 

8124 Splátky jistiny

8XXX Splátky jistiny

8115 Financování -develop

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek

Nebyty Hasiči Zdr.stř. Tesko Hřbitov

Sportovní 

zařízení 

+koupališt

ě

ZŠ č.p. 65 MDDM
MŠ 

Pražská
MŠ Koll Jíd. ZŠ Jíd. MŠ  MŠ Cuk. Úz.plán VO Silnice

Provoz veřejné 

silniční 

dopravy

Pitná voda
Pitná voda - 

obn.

Odvádění a 

čištění 

odpadních 

vod

Odvádění - 

obn.

3613 5512 3519 3429 3632 3412 3113 3114 3421 3111/303 3111/311 3141/309
3141/308-

312
3111/306 3635 3631 2212 2221 2310 2310/1 2321/38 2321/1

0 0

107 000 0

0 0

0 0

30 000 0

18 000 0

6 480 0

302 0

0 161 782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 105 000 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0

0 70 000 50 000 0 0 30 000 0 0 0 0 0 150 000 450 000 0

30 000 3 000 20 000 0 30 000 20 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0

500 000 50 000 0 0 900 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0

359 000 43 000 31 000 0 205 000 250 000 100 000 0 0 0 0 0 1 012 000 170 000 18 000 220 000 10 000

0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 26 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 25 156 816 000 0 0 808 000 0 0 0 0 99 029 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 42 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0

240 000 130 000 10 000 5 000 50 000 660 000 9 300 36 000 30 000 20 000 85 000 20 000 15 000 80 000 50 000 182 100 360 000 250 000 150 000

340 000 200 000 200 000 10 000 100 000 600 000 0 80 000 200 000 60 000 350 000 20 000 50 000 120 000 340 000 1 700 000 600 000 537 500 900 000 816 000

0 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 14 070 000 0 550 000 0 2 600 000 0 200 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

750 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 469 000 810 000 210 000 46 000 220 000 2 490 156 16 075 300 426 000 780 000 888 000 3 035 000 40 000 265 000 200 000 300 000 1 684 100 2 844 029 2 018 000 1 820 000 537 500 1 060 000 816 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 469 000 971 782 210 000 46 000 220 000 2 490 156 16 075 300 426 000 780 000 888 000 3 035 000 40 000 265 000 200 000 300 000 1 684 100 2 844 029 2 018 000 1 820 000 537 500 1 060 000 816 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 000 80 000 0 2 000 000 315 000 30 000 0 0 0 0 0 860 000 2 410 000 0 50 000

0 0 300 000 0 60 000 0 0 0 0 0 250 000 0 759 396 500 000 1 000 000

423 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 835 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

483 500 80 000 0 0 0 2 300 000 315 000 90 000 0 0 0 0 0 0 250 000 860 000 9 004 396 0 500 000 0 1 050 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 952 500 1 051 782 210 000 46 000 220 000 4 790 156 16 390 300 516 000 780 000 888 000 3 035 000 40 000 265 000 200 000 550 000 2 544 100 11 848 425 2 018 000 2 320 000 537 500 2 110 000 816 000



Přehled  výdajů jednotlivých kapitol a položek 2020

v  Kč

Pol Ukazatel

5011 Platy zaměstnanců

5021 Ostatní osobní výdaje

5023 Odměny zastupitelů

5024 Odchodné zastupitelé

5029 Refundace

5031 Sociální pojištění

5032 Zdravotní pojištění

5038 Ostatní pojistné

50xx Osobní náklady celkem

5134 Prádlo, oděv, obuv

5136 Knihy, tisk

5137 DHIM

5139 Materiál

5151 Voda

5153 Plyn

5154 Elektrická energie

5156 Pohonné hmoty 

5161 Služby pošt

5162 Telefony

5163 Pojištění+bank.popl.

5164 Nájemné

5166 Právní služby 

5167 Školení a vzdělávání

5168 Služby zpracování podkladů

5169 Nákup služeb

5171 Opravy a udržování

5172 Programové vybavení

5173 Cestovné

5175 Pohoštění

5193 Dopr. obslužnost

5194 Věcné dary

5329 Neivestiční příspěvek

5331 Neinvest. přísp. org.

5361 Nákup kolků

5362 Platby daní a poplatků

5363 Uhrada sankcí

5492 Finanční dary

5499 Převody do soc. fondu

5222 příspěvky spolkům 

5903 Krytí krizové situace

51-9xx

5141 Úroky

5144 Poplatek úvěr

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

6121 Budovy, haly a stavby

6121 Projektová dokumentace

6122 Stroje a zařízení

6125 Výpočetní technika

6130 Pozemky

6351 Investiční příspěvek

8115 Rezervy na projekty 2019

6XXX Investiční výdaje 

8124 Splátky jistiny

8XXX Splátky jistiny

8115 Financování -develop

Zpracoval: Ing. Alexis Kimbembe

Celkem  výdaje kapitol

Hospodářský výsledek

Inž.sítě-

výstavba a 

obnova

Správa v 

lesním 

hosp.

Sběr a 

svoz

Sběr a 

svoz

Ostatní 

nakladání 

s odpady

Ochrana 

proti 

povodním

Ochrana 

přírody
Rybníky

Pohádková 

cesta

Park Úvaly 

vinice

Městská 

stezka
Sběr. dv. Pošembeří Cyklostezky zeleň

3633 1036  3722/1 3722/34 3729 3744 3749 3749/2 3749/9 3749/1 3749/3 3722/36 3329 2212/1 3745

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 220 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 5 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 351 001

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

60 000 50 000 4 950 000 854 500 70 000 66 500 2 317 532 405 000 5 000 2 045 980

300 000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

360 000 50 000 4 950 000 854 500 70 000 66 500 2 537 532 756 001 0 5 000 0 2 050 980 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

360 000 50 000 4 950 000 854 500 70 000 66 500 2 537 532 756 001 0 5 000 0 2 050 980 0 0 0

0 0 0 0 0

500 000 0 0 0 2 900 000 0 0 0 6 300 000 120 000 0

0 0 0 0 50 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

500 000 0 0 0 0 2 900 000 50 000 0 0 0 0 6 300 000 120 000 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

860 000 50 000 4 950 000 854 500 70 000 2 966 500 2 587 532 756 001 0 5 000 0 8 350 980 120 000 0 0



Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a.n. občanského zákoníku 

 

  

Název:        MgA. Tereza Korbelová 

Sídlo:        Poštovní 337, 27714 Dřísy 

IČO:        88531937   

DIČ:        CZ 7654173043 

Bankovní spojení:     KB 

Číslo účtu:       86-8605130277/0100  

Telefon:        775380276 

GSM:        +420.775 380 276  

E-mail:        svater@post.cz 

Datová schránka:     i4tdk6 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

a 

 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:        Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

Zastoupen:       Mgr. Petr Borecký, starosta města 

IČO:        00240931   

Telefon:        281 091 111 

E-mail:        podatelna@mestouvaly.cz  

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:       107 – 97200227/0100 

Webové stránky:     www.mestouvaly.cz 

Datová schránka:     pa3bvse 

(dále jen „objednatel“ nebo jako „město Úvaly“) 
 

(společně též jako „smluvní strany“)  

sjednávají v souladu s ust. § 2586 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele tyto služby: 

Restaurování sochy Arnošta z Pardubic umístěné v ul. Arnošta z Pardubic  před č.p. 95 dle rozpisu a specifikace 
uvedené v Příloze č. 1. 

2. Smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu. 

3. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením prostřednictvím 
subdodavatelů. Odpovědnost za vady na díle nebo jeho části u subdodavatelů nese zhotovitel. 

4. Předmětem plnění v rámci této smlouvy je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných 
k úplnému dokončení díla. 

5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.  

6. Dílo musí být provedeno plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami 
obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria 
k zajištění, že navržené materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu objednávky. Objednávka musí být 
provedena plně v souladu se všemi podklady, které objednatel předá zhotoviteli v objednávce nebo v jejím 



doplnění v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatele písemně upozornit na nevhodnost nebo 

neúplnost podkladů v objednávce. 

7. Provedení díla je vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele. Zhotovitel provádí svoji činnost osobně na svůj náklad 
a své nebezpečí. V případě využití odborných jiných odborných osob zhotovitelem přizvaných, pokud nejde o 
případ dalších odborných smluvních partnerů města Úvaly, je zhotovitel odpovědný za činnost takových osob jako 
svých subdodavatelů. 

 

II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel provede dílo do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provedení díla. 

2. Pokud zhotovitel neobdrží písemnou výzvu objednatele dle odstavce 1 nejpozději do 31. prosince 2020, pak 

tato smlouva automaticky zanikne bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli. 

3. Místem plnění je město Úvaly - socha Arnošta z Pardubic umístěné v ul. Arnošta z Pardubic  před č.p. 95 

 

III. PODMÍNKY ZHOTOVENÍ DÍLA AJEHO DODÁNÍ 

1. Zhotovitel zhotoví dílo dle postupů stanovených v Příloze č. 2. 

2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými 
znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s dokumentací 
objednatele a všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a že je schopen podle tohoto zadání 
předmět díla odborně provést v požadovaném rozsahu a nabídnuté ceně. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude 
v nejvyšší míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji/náklady. 

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto 
smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla, jakož i skutečností, že jde o 
umělecké dílo. 

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto 
smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla, a vnitřními předpisy Komory 
architektů. 

5. Objednatel má právo kdykoli kontrolovat prováděné objednané dílo včetně dodržování technologických a dalších 
postupů, které provádění díla vyžaduje.  

6. V případě provádění díla, kdy jsou části díla zakryty (například části díla provedené v zemi), je zhotovitel povinen 

písemně doručením způsobem uvedeným v článku X. odstavec 3oznámit objednateli zakrytí díla nebo jeho části 
za účelem provedení kontroly provádění díla před zakrytím. Pokud objednatel ve stanoveném termínu 
zhotovitelem, který nesmí být kratší, než 7 kalendářních dnů, neprovede kontrolu díla anebo se písemně kontroly 
vzdá, tak je zhotovitel oprávněn provést práce k zakrytí díla. 

 

IV. Předání díla 

1. Zhotovitel je obeznámen s tím, že objednatel chce předmět plnění uhradit prostřednictvím dotace Ministerstva 

kultury. K získání dotace je nutné předložit žádost o vyúčtování akce včetně kopie proplacené faktury nejpozději 
do 31. 12. 2020. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit práce, předání díla a fakturaci splnění tohoto termínu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně doručit způsobem uvedeným v článku X. odstavec 3 oznámení objednateli, kdy 
bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen do 10 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení 
k předání díla (dále jen „přejímací řízení“) svolat a řádně v něm pokračovat.  

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen do zápisu 
uvést své důvody. 



4. Dílo je řádně dokončeno, jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno objednateli. Dokladem o 

předání a převzetí díla je zápis o převzetí díla (dále jen „zápis“) podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 

5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou či obecně 
závazným předpisem. Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti rozsahu určeného touto smlouvou. 

6. Dílo může být i převzato částečně, pokud s částečným předáním díla objednateli obě strany souhlasí a částečné 
převzetí díla bude vyspecifikováno v zápise včetně vyspecifikování vad a nedodělků, které nebyly převzaty. 
Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí 
díla. 

7. Zhotovitel odpovídá za vady dle občanského zákoníku v plném rozsahu. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté 
vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo porušení pracovních a technologických postupů, 
a to i po uplynutí sjednané záruční doby. 

8. Účast nebo neúčast či vzdání se kontroly objednatele u zakrývaných prací (článku III. odstavec 5) nezbavuje 

zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění. 

9. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, které vzniknou těmto 
subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů, pokud jsou ve 

smlouvě sjednáni, spojenou s plněním předmětu díla. 

10. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je pojištěný za škody způsobené při podnikatelské činnosti na celý rozsah 
předmětu díla, jakož i škodám způsobených třetím osobám v souvislosti s vyhotovením díla, a to včetně škody 
způsobené nepředáním díla v dohodnutém termínu. Minimální, objednatelem požadovaný limit pojistného plnění 
je 5 mil. Kč. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele předložit originál pojistné smlouvy, nebo 
pojistný certifikát. 

 

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Dohodnutá cena za dílo dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je cenou konečnou, platná po celou 
dobu provádění díla a činí celkem 91.425,- Kč včetně DPH (slovy: devadesát jedna tisíc čtyři sta dvacet pět korun 
českých). 

2. Cena za dílo je kalkulována na základě předmětu díla dle rozpisu prací a je uvedena v Příloze č.1. 

3. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze v případě projednání víceprací mezi smluvními 
stranami a následně zapsáním do stavebního deníku a provedením formou písemného dodatku ke smlouvě. Cena 
nezahrnuje případné správní poplatky. 

4. Zhotovitel a objednatel se zavazují mimo zákonných důvodů změnit dohodnutou cenu v těchto případech: 
a) bude-li objednatelem požadována změna předmětu, technického řešení a podmínek dodávky, 
b) dojde-li ke změně platebních podmínek podle odstavce 3, 
c) dojde-li k vícepracím, které vzniknou v průběhu rekonstrukce a to po vzájemné dohodě vyhotovené 

písemně formou dodatku ke smlouvě, 

d) Faktura - daňový doklad, bude vystaven objednateli vždy po dokončení díla a jeho předání objednateli s 
termínem splatnosti 30 dnů od data doručení faktury. 

5. Faktura bude vystavena jako daňový doklad s uvedením všech údajů ve smyslu § 29 zákona 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, a účetní doklad dle § 11 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, a dále: 

a) číslo smlouvy nebo objednávky, 
b) celková účtovaná částka a den splatnosti, 
c) název peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být částka poukázána, a který se musí shodovat s číslem 

bankovního účtu registrovaným na finančním úřadu určeným ke zveřejnění, 
d) informace k dotačnímu titulu, ze kterého je dílo financováno. 

6. Neuvedení některého údaje na faktuře - daňovém dokladu, je důvodem pro jeho vrácení zhotoviteli před jeho 
úhradou; v takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli. 



7. Faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

VI. ZÁRUKY A ZÁRUČNÍ DOBA 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za provedené dílo v délce trvání autorské licence podle článku IX. této smlouvy, 
záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání/převzetí díla. 

2. Objednatel je povinen reklamovat vady způsobem doručení písemností uvedeným v článku X. odstavec 4 bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Rovněž musí být stanovena lhůta k 
jejich odstranění. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zahájit reklamační řízení na místě. Pokud 
objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady 
v dohodnutém termínu. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci vedle způsobu uvedeném v článku X. 
odstavec 3 též e-mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou. 

4. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od uznání reklamace nebo ve 
lhůtě písemně dohodnuté, a to bezplatně. Neuznaná reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
reklamovanou vadu. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

6. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do10 dnů po uplynutí lhůty, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a zhotoviteli to oznámí způsobem uvedeným v článku X. 
odstavec 3 a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

7. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od příjmu nahlášení vady do doby 
jejího odstranění. 

 

VII. SMLUVNÍ POKUTA A ODPOVĚDNOST 

1. V případě, že zhotovitel neplní své závazky zhotovení a předání díla v plném rozsahu ve sjednaných termínech, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,04% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení; 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

2. V případě, že objednatel od smlouvy odstoupí podle článku VIII. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané ceny za dílo bez DPH (článek V. odstavec 1); zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

3. Pokud odstoupí zhotovitel od smlouvy z důvodů stojících na straně zhotovitele, na které neměl objednatel vliv, je 
povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100% sjednané ceny za dílo bez DPH (článek V. 

odstavec 1); zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího doručení plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na 
zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení 
insolvenčního řízení. 

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy: 
a. jestliže zhotovitel je v prodlení se zahájením stavby přes výzvu objednatele k zahájení stavby, nebo 

b. jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla z důvodů na jeho straně a z jeho chování je 
zřejmé, že termín dokončení díla (i jeho částí) nebude dodržen a zhotovitel neposkytne objednateli po 
jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno 
opoždění stavebních prací o více jak 21 dnů proti termínům schválených v této smlouvě, nebo 

c. zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele, anebo 

d. zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla. 



2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl prohlášen konkurs na majetek zhotovitele. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění, která byla řádně převzata a zhotovitelem dodaný materiál 
sloužícího ke zhotovení díla podle této smlouvy, který objednatel převezme. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvlášť 
závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes výzvu zhotovitele způsobem uvedeným v článku X. odstavec 
3 nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo 
objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje 
zhotovení díla. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně způsobem uvedeným v článku X. odstavec 3. 

Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud 
strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme. 

  

IX. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ AUTORSKÉ 

1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem jako zhotovitelem podle této smlouvy včetně jejího návrhu či konceptu 
je autorským dílem v souladu s autorským zákonem.  

2. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění 
k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel 
není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským 
dílem zhotovitel pro účely této smlouvy rozumí dokumentace popsaná v této smlouvě. Pro tento účel se zhotovitel 
zavazuje poskytnout objednateli výhradní licenci na dobu trvání autorských práv včetně všech práv souvisejících. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn 
užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení díla, a to pro vydání 
jakéhokoli povolení, pro účely provedení díla samotného, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny 
autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení díla, 
dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby 
marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale 
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla 
je vlastnictvím Architekta, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a 

v rozporu s dobrými mravy. 

4. Odměna za licenci je součástí odměny za dílo (honoráře) v souladu s článkem V. smlouvy. Licence přechází na 
objednatele okamžikem úplného zaplacení celkové ceny. 

5. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně pozměňujícího jeho koncepci 
umožnit zhotoviteli tyto změny konzultovat a dohlížet na to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. 

6. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované 
stejnopisy (kopie) dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a 
textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. 

  

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.  



2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně neúčinné, 
zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím datové 
schránky, doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence nebo prostřednictvím e-

mailu na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Prostřednictvím e-mailu nelze uzavřít smlouvu 
nebo její dodatek, vypovědět smlouvu ani odstoupit od smlouvy.V případě, že se některou ze smluvních stran 
odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za doručenou 
dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky odeslané 
prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové schránky příjemce 
zásilky v systému datových schránek. 

4. Význam užité terminologie v této smlouvě svým významem a účelem vychází z obvykle definovaných právních 
pojmů anebo běžně užité terminologie v právních předpisech práva soukromého (zejména občanský zákoník) a 
práva veřejného (zejména stavební zákoník) včetně příslušných oborových a sektorových norem ČSN a ČSN EN. 

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků 
této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné úkony či jednání ze strany jedné smluvní 
strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 
odstavce 3 občanského zákoníku smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost 
zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi smluvními stranami neplatí 
ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že 
smlouvu a dodatky smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání 
(smlouva či dodatek) podle zákona o obcích, absolutně neplatné. 

6. S ohledem na zákon 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, veškeré převody peněžních prostředků dle této smlouvy budou probíhat bezhotovostně. Ve 
výjimečných případech může objednatel přijmout hotovostní platbu ve výši, která nebude dosahovat částky, 
kterou je podle zákona povinnost převést bezhotovostně. 

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy na 
transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu nejméně tyto informace: 
- zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva 
pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený 
smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany, jejích 
zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků smlouvy, 
zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených 
jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v 
souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá 
z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

9. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu města Úvaly 
svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, zejména není oprávněn postoupit jakékoliv peněžité 
pohledávky za městem Úvaly vzniklé v souvislosti s touto smlouvou. 

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

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 občanského zákoníku, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy 
a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací 



zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, 
zejména na webových stránkách města. 

12. Smluvní strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

13. Smluvní strany sjednávají, že vylučují aplikaci § 1726, § 1728, § 1729 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku. 

14. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou smluvní strany 
povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se považuje i zveřejnění smlouvy na 
webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. zveřejnění smlouvy v registru smluv) anebo založením 
smlouvy do Katastru nemovitostí. 

15. Smluvní strany shodně zdůrazňují, že tuto Smlouvu uzavírají se záměrem ve vzájemné dohodě realizovat společný 
zájem a záměry Smluvních stran. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se přednostně 
pokusí vyřešit prokazatelnou dohodou Smluvních stran nebo mediační dohodou podle zákona o mediaci (zákon 
202/2012 Sb.). 

16. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český a 
rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a Krajský soud 
v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

 

XI. PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ 

17. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

1) Položkový rozpočet 

2) Restaurátorský záměr 

18. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-69/2020  ze dne 11. 2. 2020 a pověřila starostu města k jejímu 
podpisu.  

19. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou města 
Úvaly. 

 

XII. DOTAČNÍ FINANČNÍ KONTROLA 

20. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 
písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se tímto výslovně 
zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive 
na základě výzvy předloží ke kontrole městem Úvaly vynaložených prostředků, které jsou předmětem kontroly 
veřejné zakázky. 

21. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu 
registrovat v Registru smluv. 

22. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden 

stejnopis obdrží zhotovitel. 

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

 

V Úvalech dne   V                    dne  



   

   

Za město Úvaly 

 

 Za zhotovitele 

 

 

 

 

  

Mgr. Petr Borecký 

starosta města Úvaly 

                  MgA. Tereza Korbelová 
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Položkový rozpočet  restaurátorských prací 
  
Socha Arnošta z Pardubic v Úvalech 
 
 
 
 
 
 

Zadavatel:     Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly 

                        IČO: 00240931 

                        DIČ: CZ00240931 

                              

Zhotovila:     MgA. Tereza Korbelová, ak.soch a rest. 

                        Poštovní 337, 277 14 Dřísy  

                        Č.J.licence MK: 8605/2006 

                        DIČ: CZ 7654173043, IČO 88531937 

                        Tel: 775 380 276, svater@post.cz             

 
 
 
 
 

Lokalizace památky 

kraj:   středočeský               

okres: Praha-východ 

obec:  Úvaly, nám.Arnošta z Pardubic, před č.p. 95 
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Etapa položky etapy  Cena položky Cena etapy bez 

DPH 
Čištění: fyz. chem.čištění biolog. napadení a povrchových depozitů,  

odsolovací zábal soklu 
+ materiál 
Odstranění nesoudržných vysprávek a spárování 

25 000,- 
  6 200,- 
  6 500,- 
     900,- 

 
 
 38 600,- 

Konsolidace: injektáž trhlin 
+ materiál  
 

   2 200,- 
       1000,- 
 

 
 3 200,- 

Plastické 
doplnění: 

Vytmelení míst postižených mech.poškozením 
Oprava spárování 
+materiál 

  8  500,- 
  6  800,- 
  1  700,- 

 
17 000,- 
 
 

Barevná retuš Lokální barevná retuš míst, jež by rušila celkový estetický dojem 
+ materiál  

  4 500,- 
  1 700,- 

 6 200,- 

Narovnání  
nakloněného 
sloupku 

Odkopání okolí sloupku a narovnání, zpětná instalace dlažby 8 000,-  8 000,- 

Závěrečná úprava 
povrchu 

Hydrofobizace povrchu 
+ materiál 

4 600,- 
1 900,- 

 6 500,- 

 
celkem 

 
Bez DPH 
 

  
79 500,- 
 

 
 
 
 
 
 
 
REKAPITULACE ROZPOČTU 
   
 

Cena celkem………………………………………………………………………………………………………79 500,- Kč 

     15%  DPH………………………………………………………………………………………………………11 925- Kč 

Cena celkem s DPH……………………………………………………………………………………………91 425.,-Kč 

 

 

 

 

V Dřísech 27.1..2020                        MgA.Tereza Korbelová  

 



Dohoda

NÁVRH

Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
(dále jen "Dohoda")

I. 
Smluvní strany

1. 
Název: Státní zemědělský intervenční fond

(dále jen "SZIF")

Sídlo: Ve Smečkách 801/33
110 00
Hlavní město Praha - Nové Město

Identifikační číslo: 48 133 981

Regionální odbor SZIF:
(dále jen "RO SZIF")

RO Praha

Adresa: Slezská 7, 120 56 Praha 2

Oprávněný jednat ve věcech této Dohody: Ing. Zdeněk Procházka
ředitel RO SZIF

Dále jen "poskytovatel dotace".

2. 
Název / Jméno a příjmení: Město Úvaly
Sídlo/Trvalé bydliště: Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly

Identifikační číslo / datum narození: 00240931

Dále jen "příjemce dotace".

Osoba/y podepisující tuto Dohodu za příjemce dotace tímto vůči poskytovateli dotace prohlašuje, že je ve
věcech projednání a uzavření této Dohody oprávněna/y za příjemce dotace právoplatně jednat a podepisovat
z titulu své uvedené funkce či zmocnění.

II.
Žádost

1. 
Dotace se poskytuje na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování,
řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94,
(ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008, v platném znění, na základě
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013
o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení
nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění a dalších souvisejících právních předpisů EU, podle
zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, na
základě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 (dále jen "PRV") a na základě Pravidel, kterými
se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020
(dále jen "Pravidla") platných pro 2. Výzvu MAS Region Pošembeří o.p.s. v rámci PRV včetně následných
aktualizací a změn vybraných částí Pravidel a pouze v souladu s těmito dokumenty.

2. 
Součástí této Dohody je příjemcem dotace řádně vyplněná a zkompletovaná Žádost o podporu z PRV
skládající se ze standardizovaného formuláře a příloh podle podmínek stanovených v Pravidlech.
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3.
Dotace se poskytuje na následující Žádost o podporu z PRV:

Opatření / podopatření / operace / záměr: Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného
místního rozvoje

Registrační číslo žádosti: 19/002/19210/120/128/000751

Název projektu: Pohádková cesta lesem za pořádkem

Místo realizace projektu: PUPFL v severní částí Úval, LHO 119, 250 82 Úvaly, okres
Praha-východ

Celkové výdaje projektu (Kč) 821.469,00  Kč
Celkové výdaje, na které může být
poskytnuta dotace (Kč)

791.219,00  Kč

Výdaje, ze kterých je stanovena dotace
(Kč)

791.219,00  Kč

Celková výše přiznané dotace (Kč, %) 791.219,00  Kč
100,0 %

Příspěvek společenství (EU)(Kč, %) 506.380,00  Kč
64,0  %

Příspěvek z národních zdrojů (Kč, %) 284.839,00  Kč
36,0  %

Dále jen "žádost".

III.
Výše podpory

1.
Poskytovatel dotace se za podmínek uvedených v tomto článku zavazuje přiznat a poskytnout příjemci
dotace podporu formou dotace na výše uvedenou žádost po splnění podmínek této Dohody a podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Konečná výše dotace se určí na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných
výdajů, na které může být poskytnuta dotace, avšak celková výše přiznané dotace uvedená výše nesmí být
překročena.

3.
Konečná výše dotace může být rovněž snížena v důsledku porušení/nedodržení podmínek Pravidel v rámci
výběrových/zadávacích řízení. Poskytovatel dotace je v souladu s Pravidly povinen ukládat finanční opravy v
procentuální výši, o kterou bude snížena finální částka dotace určená na konkrétní dotčenou zakázku po
předložení Žádosti o platbu a uplatnění veškerých korekcí za případná další porušení Pravidel.

IV.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace

1.
Dotaci lze poskytnout pouze na výdaje, na které může být poskytnuta dotace.

2. 
Pokud je v Pravidlech stanoveno omezení částky výdajů, na které může být poskytnuta dotace (limity,
sazby), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do výdajů, ze kterých je stanovena dotace.

3.
Výdaje, na které může být poskytnuta dotace, se prokazují v souladu s příslušnými Pravidly.
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V.
Termíny

1.
Příjemce dotace se zavazuje dodržet dohodnutý termín předložení Žádosti o platbu.

Termín předložení Žádosti o platbu: 31.01.2021

2. 
V případě prodlení s předložením Žádosti o platbu bude poskytovatelem uplatněna sankce dle Pravidel.

VI.
Platební podmínky poskytnutí dotace

1.
Přiznaná dotace se poskytuje na základě Žádosti o platbu a příslušné dokumentace dle podmínek
stanovených v Pravidlech.

2. 
Pohledávka příjemce dotace vůči poskytovateli dotace vznikne okamžikem schválení úplné a řádné Žádosti o
platbu poskytovatelem dotace, tj. po obdržení dokumentu "Oznámení o výši dotace". Vzniklou pohledávku
není příjemce dotace oprávněn postoupit ani zcizit.

3. 
Přiznaná dotace bude příjemci dotace poskytnuta v Kč na účet ve vlastnictví příjemce dotace uvedený v
Žádosti o platbu. Poskytovatel dotace má právo poskytnout dotaci ve více platbách.

4. 
V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni ve smyslu administrativních
lhůt pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v této Dohodě v článku V. (resp. Hlášení o
změnách), tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení Potvrzení o přijetí ukončena a veškeré
způsobilé výdaje uhrazeny.

5. 
V rámci kontroly Žádosti o platbu a příslušných příloh prováděné při jejím předložení, uloží RO SZIF při
zjištění závad a/nebo nedostatků příjemci dotace povinnost k doplnění chybějící a/nebo opravě chybné
dokumentace k Žádosti o platbu ve stanovené lhůtě. Lhůta pro doplnění není kratší než 14 kalendářních dnů.

6. 
Žádost o platbu se předkládá samostatně za každou žádost (případně etapu žádosti) na příslušné RO SZIF.

VII.
Obecné povinnosti příjemce dotace

1.
Příjemce dotace musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech.

2. 
Příjemce dotace se zavazuje dodržet následující:
a) Příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti projektu na účel v likvidaci.
b) V případě, že  příjemce dotace je fyzická osoba, která má obchodní podíl ve společnosti, za jejíž dluhy
ručí celý svým majetkem, nesmí být v likvidaci ani tato společnost, a to od data podání žádosti do konce
lhůty vázanosti projektu na účel.
c) na příjemce dotace nesmí být od data podání žádosti do konce lhůty vázanosti na účel vydáno soudem
rozhodnutí o úpadku a způsobu jeho řešení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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3. 
a) Příjemce dotace odpovídá za to, že všechny jím v souvislosti s touto Dohodou vůči poskytovateli dotace
uvedené nebo předané údaje či informace jsou z  trvání Dohody pravdivé, platné a úplné.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že bude poskytovateli dotace poskytovat požadované informace, dokladovat
mu svoji činnost a poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu po stanovenou
dobu trvání závazku.

4. 
a) Příjemce dotace se zavazuje, že dodrží účel žádosti a splní veškeré další specifické podmínky uvedené v
článku VIII. této Dohody po celou stanovenou dobu trvání závazku.
b) Příjemce dotace se zavazuje, že po dobu trvání závazku bude s majetkem financovaným z dotace
nakládat obezřetně a s náležitou odbornou péčí a nebude na tento majetek zřizovat další zástavní právo
(netýká se zástavního práva nutného pro realizaci žádosti).

5. 
a) Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace nejméně 10 let od
proplacení dotace.
b) Tímto ustanovením článku VII., bodu 5., písm. a) není nijak dotčena povinnost příjemce dotace uchovávat
potřebné dokumenty delší dobu podle zvláštních právních předpisů ES a ČR.

6. 
Příjemce dotace je povinen dodržovat ustanovení týkající se požadavků na publicitu v souladu s Pravidly.

7. 
Příjemce dotace musí být schopen průkazně vše dokladovat dle čl. 66 bodu 1. písm. c) nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, v platném znění, při následných kontrolách a auditech.

8. 
a) Příjemce dotace, jako fyzická osoba, souhlasí s nakládáním s osobními údaji uvedenými v žádosti,
Dohodě a Žádosti o platbu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů a dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, v platném znění;
b) Příjemce dotace si je vědom, že údaje z žádosti budou zveřejněny v souladu s čl. 111 a 112 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění, a zpracováváním subjekty Unie a
České republiky příslušnými v oblasti auditu a kontroly za účelem ochrany finančních zájmů Unie.
c) Příjemce dotace je povinen poskytovat data potřebná pro monitoring projektu po celou dobu lhůty
vázanosti projektu na účel.
d) Příjemce dotace souhlasí s tím, aby údaje ze žádosti, Dohody a Žádosti o platbu byly vedeny SZIF a
místní akční skupinou Region Pošembeří o.p.s. jednak v listinné podobě, jednak v elektronické databázi pro
potřeby zpracování žádosti, Dohody a Žádosti o platbu a dále souhlasí, aby byly zpracovány pro účely vlastní
administrace, pro statistické, evidenční a účetní účely;
e) Tímto ustanovením není omezena povinnost smluvních stran poskytnout informace třetí osobě podle
platných právních předpisů.

9. 
Příjemce dotace je povinen realizovat veškeré výdaje, na které může být poskytnuta dotace v souladu s
Pravidly.

10. 
Příjemce dotace je seznámen a souhlasí s výší bodového hodnocení žádosti, které obdržel v rámci
jednotlivých preferenčních kritérií.
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VIII.
Specifické povinnosti příjemce dotace

1.
Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace na účet příjemce dotace.

2.
Podpora je poskytována v souladu s podmínkami čl. 35 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června
2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie
podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem.

3.
V případě nákupu pozemku se musí jednat o nezastavěný pozemek a ke dni podání Žádosti o platbu na
MAS musí být pozemek vyjmutý ze zemědělského půdního fondu.

4.
Podpora musí mít motivační účinek v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25. června
2014.

5.
Dotaci nelze poskytnout na: stezky širší než 2 metry a lesní cesty, které budou využívány převážně pro účely
lesního hospodářství, novou výsadbu/obnovu zeleně, provozní výdaje, následnou údržbu a péči.

6.
Po udělení bodů ze strany MAS/SZIF jsou preferenční kritéria závazná po dobu udržitelnosti projektu (pokud
není uvedeno jinak) a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních kritérií, nebo předložení nepravdivých či
neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

IX.
Kontroly

1.
Příjemce dotace je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (např. orgány státní kontroly, SZIF,
Region Pošembeří o.p.s., MZe, Evropská komise, Certifikační orgán, Evropský účetní dvůr apod.) k
ověřování plnění podmínek Pravidel, příp. Dohody, od data podání žádosti po dobu 10 let od proplacení
podpory. Dále je povinen jim poskytnout veškerou dokumentaci vztahující se k žádosti.

2. 
Kontroly prováděné podle platných právních předpisů nejsou touto Dohodou dotčeny.

3.
Příjemce dotace je povinen respektovat opatření stanovená k nápravě, která vzejdou z kontrolní činnosti
pověřených pracovníků uvedených článku IX. bodu 1 této Dohody a dodržet stanovené termíny pro
odstranění nedostatků.

X.
Změny

1.
Postup ohlašování změn týkající se žádosti se řídí platnými Pravidly.

2. 
Změny obsahu Dohody se upravují Dodatkem k Dohodě nebo Vyrozuměním o administraci Hlášení o
změnách nebo předložením úplné Žádosti o platbu na RO SZIF u změn, které se nemusí oznamovat
Hlášením o změnách.
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3.
Smluvní strany se dále dohodly, že v případě změn, které je příjemce dotace povinen zaznamenat na
formuláři Žádosti o platbu, není nutné vyhotovovat Dodatek k této Dohodě.

4.
V případě, že poskytovatel dotace navrhne změnit Dohodu písemně formou Dodatku, pokud dojde ke změně
příslušných zákonů, daného programu anebo Pravidel tak, aby mohla být tato Dohoda uvedena do souladu s
těmito dokumenty, zavazuje se příjemce dotace poskytnout mu nezbytnou součinnost k uzavření takového
Dodatku.

XI.
Snížení výše dotace, sankce za nedodržení podmínek pro poskytnutí

dotace a odstoupení od projektu

1.
Korekce, resp. snížení částky při administraci Žádosti o platbu - pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl
mezi částkou uvedenou v Žádosti o platbu a částkou, která má být příjemci dotace vyplacena po
přezkoumání Žádosti o platbu:
- do 10% (včetně), dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o
platbu
- o více než 10%, dotace se vypočítává z částky zjištěné po přezkoumání snížené ještě o rozdíl mezi částkou
požadovanou a částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů v Žádosti o platbu.

2. 
Postup stanovování výše sankcí a finančních oprav se řídí platnými Pravidly.

3.
V případě, že bude zjištěno, že podmínky stanovené pro získání dotace byly ze strany příjemce dotace
uměle vytvořeny k získání výhody, nelze dotaci poskytnout. Dotaci nelze poskytnout rovněž v případě, pokud
bylo ze strany příjemce dotace či s jeho vědomím třetí osobou podáno nepravdivé prohlášení nebo
nepravdivý důkaz. Příjemce bude navíc během kalendářního roku zjištění nesouladu a během následujícího
kalendářního roku vyloučen ze stejného opatření nebo typu operace v rámci téhož opatření.

4.
V případě nedodržení příslušných podmínek Pravidel nebo zjištění neoprávněného čerpání dotace bude
zahájeno vymáhání dlužné částky a případného penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č.
256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Komise
(EU) č. 809/2014 v platném znění).

5.
Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže dokončit nebo udržet projekt po stanovenou dobu, je
povinen písemnou formou neprodleně informovat příslušný RO SZIF a odstoupit od žádosti. V takovém
případě je povinen již poskytnutou dotaci neprodleně vrátit.

XII.
Výpověď Dohody

1.
Tuto Dohodu je poskytovatel dotace oprávněn písemně vypovědět v případě, že příjemce dotace poruší
kteroukoliv povinnost stanovenou Pravidly a označenou sankcí "C", či stanovenou touto Dohodou, s níž
Dohoda možnost výpovědi spojuje.

Možnost vymáhat sankce stanovené Pravidly či Dohodou není výpovědí dotčena.
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2. 
Výpovědní lhůta činí 7 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď této Dohody
poskytovatelem dotace doručena příjemci dotace. Po uplynutí výpovědní lhůty je příjemce dotace povinen ve
lhůtě 15 dní vrátit poskytovateli dotace veškerá plnění, která mu byla na základě Dohody či žádosti
poskytnuta, v opačném případě bude s příjemcem dotace zahájeno vymáhání dlužné částky a případného
penále v souladu s platnou právní úpravou (podle zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském
intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů).

XIII.
Závěrečná ustanovení

1.
Příjemce dotace prohlašuje, že byl již při podání žádosti seznámen s Pravidly, souhlasí s nimi a zavazuje se
k jejich plnění. Příjemce dotace si je vědom požadavků týkajících se poskytování údajů a zaznamenávání
výstupů a výsledků. Příjemce dotace dále prohlašuje, že veškeré úkony spojené s realizací projektu, které
učinil před podpisem této Dohody, jsou v souladu s těmito Pravidly. Dále prohlašuje a svým podpisem
stvrzuje, že nedošlo ke změnám oproti této Dohodě a stav realizace akce je ke dni podpisu v souladu se
žádostí.

2. 
Příjemce dotace prohlašuje, že si je vědom svých práv, které mu poskytuje zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES, v platném znění.

3.
Dohoda je platná a závazná po celou dobu realizace projektu a dále po dobu vázanosti na účel, kromě
povinností uvedených v článku VII. bodu 5, které se řídí sjednanou zvláštní lhůtou.

4.
Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni ani pod nátlakem.

5.
Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dohody
obdrží příjemce dotace a jedno vyhotovení Dohody obdrží za poskytovatele dotace RO SZIF.

6.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv ve smyslu § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
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Za Poskytovatele dotace: Za Příjemce dotace:
V Praze dne V Praze dne 

podpis podpis

Ing. Zdeněk Procházka

jméno, příjmení, titul jméno, příjmení, titul

ředitel RO SZIF
název funkce název funkce
razítko: razítko: 

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:

Oprávnění k podpisu za Příjemce a totožnost
zkontroloval:

dne: dne: 
jméno, příjmení, titul právníka RO SZIF: jméno, příjmení, titul ověřovatele:

podpis právníka RO SZIF: podpis ověřovatele:
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Veřejná zakázka malého rozsahu na službu 

 

„Grafické zpracování a tisk měsíčníku Život Úval“ 

 

zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřní 

směrnice 1/2016 města Úvaly 

 

 

1. Zadavatel 

Město Úvaly 

Oprávněný zástupce: Mgr. Petr Borecký, starosta 

Sídlo: Arnošta z Pardubic 95, 280 82 Úvaly 

IČO: 00240931 

ID datové schránky: pa3bvse 

 

2. Druh a předmět veřejné zakázky, druh výběrového řízení 

Druh VZ: veřejná zakázka na služby 

Předmět VZ: Grafické zpracování a tisk měsíčníku 

Specifikace zakázky: 

- papír - gramáž 90g/m2, kvalita – lesklá křída, formát stránky A4 

- vazba V1 – šito ve hřbetu na skobičky 

- počet stran 24, rozšíření obsahu nad 24 stran bude možné  

- grafické zpracování dle přiloženého Brandbooku 

- použité písmo – Open Sans 

- náklad 2950 výtisků/měsíc  

- počet měsíčníků za rok – 11 (prázdninové dvojčíslo) 

- doba uzavření smlouvy - 4 roky 

- předání ke grafickému zpracování každý 23. den v měsíci 

- požadavek korektury finálního zpracování zadavatelem - v délce minimálně 24 

hodin 

- termín dodání nejpozději k 30. dni v měsíci 

-  dodání 150 ks v místě sídla zadavatele, 2 800 ks pošta Úvaly, nám. Svobody 1452, 

250 82  

- uvedení dnu v měsíci, ke kterému bude možné nejpozději vložit ad hoc články 

 

 

3. Požadavky zadavatele na zpracování nabídky 

Uchazeč ve své nabídce uvede nabídkovou cenu za kompletní plnění po dobu čtyř let bez 

DPH a včetně DPH, dále pak za 1 výtisk včetně DPH a za navýšení počtu stran u jednoho 

výtisku (v případě, že se bude lišit, tak zvlášť pro 4, 8 a 12 stran). Výše uvedené bude 

naceněno pro variantu lesk i mat.  

Součástí ceny musí být veškeré náklady účastníka související s poskytováním služeb. Tato 

celková cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou.  
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5. Obsah nabídky 

Účastník výběrového řízení zašle na výše uvedenou e-mailovou adresu nabídku obsahující 

následující dokumenty: 

 

a) Cenovou nabídku zpracovanou dle čl. 3 

b) Čestné prohlášení o základní způsobilosti - splnění základní způsobilosti prokáže 

účastník předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, jehož vzor 

tvoří Příloha č. 1. 

c) Čestné prohlášení o technické kvalifikaci – splnění technické kvalifikace prokáže 

účastník předložením seznamu významných služeb poskytnutých za poslední tři roky, 

vzor tohoto prohlášení tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.  

d) Prokázání odborné způsobilosti – splnění odborné způsobilosti prokáže účastník 

předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z 

jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 

e) Zpracování prvních tří stran únorového vydání měsíčníku 

https://www.mestouvaly.cz/zivot-uval-unor-2020/ dle schváleného vizuálu města (viz. 

brandbook v příloze) v provedení papíru lesk i mat 

f) V případě pozdějšího termínu předání podkladů ke zpracování zadavatelem, uvede 

uchazeč i návrh takového termínu  

 

4. Podání nabídek 

Nabídky budou doručeny poštou nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Úvaly, nám. 

Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly nejpozději do 30. 3. 2020 do 18ti hodin.  

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a případné dotazy bude možné položit 

prostřednictvím emailové adresy Jana.Svatosova@mestouvaly.cz a to nejpozději do 4 

pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. 

 

 

7. Hodnocení nabídek 

Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií a stanovené váhy: 

 váha 

Ekonomická výhodnost nabídky 40% 

Možnost pozdějšího termínu dodání podkladů  20% 

Zpracování grafiky dle Brandbooku 30% 

Možnost ad hoc vložení článku 10% 

 

https://www.mestouvaly.cz/zivot-uval-unor-2020/
mailto:Jana.Svatosova@mestouvaly.cz
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8. Výhrady zadavatele 

Podanou nabídku nelze měnit. 

 

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. 

 

Varianty nabídky zadavatel nepřipouští. 

 

Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení bez udání 

důvodu kdykoli zrušit. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům oznámí. 

 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že vůči němu činí nezávaznou poptávku a vyhrazuje si 

právo smlouvu neuzavřít. Žádné jednání či úkony ze strany zadavatele nelze považovat za 

příslib uzavření smlouvy.  

 

Dodavatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto zadávacím řízení. 

 

Účastníci, kteří řádně doručí své nabídky, budou o výsledku výběrového řízení informování 

elektronickou poštou (e-mailem). 

 

Účastníci jsou si vědomi, že vzhledem ke stanovenému termínu zasílání podkladů je 

možné, že poptávané práce budou probíhat i mimo pracovní dny.  



   

 

1   Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti 

Uchazeč: 

Název:   .........................................................................................................................  

 

 

tímto k veřejné zakázce s názvem 

 

 

„Grafické zpracování a tisk měsíčníku Život Úval“ 

 

 

čestně prohlašuje, že: 

 

dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona  

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný 

trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; 

 

dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 

daňový nedoplatek; 

 

dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na veřejné zdravotní pojištění; 

 

dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona  

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 

na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

 

dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona 

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 

nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 

právního řádu země sídla dodavatele; 

 

dle § 74 odst. 2 zákona   

– žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi 

svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně 

odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle 

právního řádu země sídla dodavatele; 

 

dle § 74 odst. 3 zákona  

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením 

zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona 

nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele  

 



   

 

2   Příloha č. 1 - Čestné prohlášení o základní způsobilosti 

Výše uvedené informace účastník podává na základě své jasné, srozumitelné a 

svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů. 

 

 

 

V ………………… dne …………………. 

 

 

…………………………………………… 

obchodní firma, osoba oprávněná jednat 

za účastníka 

  



   

 

1   Příloha č. 2 – Technická kvalifikace 

 

 

Uchazeč: 

Název:   .........................................................................................................................  

 

Čestné prohlášení 

Účastník výběrového řízení tímto čestně prohlašuje, že za poslední 3 roky poskytl 

následující služby: 

Informace o poskytnuté službě č. 1 

Objednatel  

Předmět služby 
(stručný popis)  

Cena plnění  

Informace o poskytnuté službě č. 2 

Objednatel  

Předmět služby 
(stručný popis)  

Cena plnění  

Informace o poskytnuté službě č. 3 

Objednatel  

Předmět služby 
(stručný popis) 

 

Cena plnění  

 

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

osoba oprávněná jednat za účastníka 
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Město Úvaly  

IČ 00240931 
Pražská 276, 25082 Úvaly  

zastoupená Mgr. Petrem Boreckým 
  
(dále jen „Budoucí prodávající“) 

a 
ČEZ Distribuce, a. s. 

IČ 24729035, DIČ CZ24729035 
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 

 (dále jen „Budoucí kupující“) 

 
(společně dále též „Smluvní strany“), 

 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 

 

 

SMLOUVU O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ  
č. 9120139021 

 

podle ustanovení § 1785 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, 

a podle ustanovení § 25 odst. 4 zákona č.  458/2000 Sb. energetického zákona (dále jen tato 
smlouva). 

 

Článek I. 

Prohlášení o právním a faktickém stavu 

 

1. Budoucí prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem: 

pozemku/ů parc.č. 186/1, v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly,  

zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální 

pracoviště Praha-východ (dále jen „Pozemek“). 

2. Budoucí kupující má zájem na části Pozemku vyznačené v situačním výkresu, který je Přílohou č. 1 

této smlouvy, vybudovat distribuční trafostanici 22/0,4 kV (dále jen Trafostanice).  

3. Budoucí prodávající prohlašuje, že není žádným způsobem omezen v nakládání s Pozemkem a že mu 
nejsou známy žádné faktické nebo právní vady Pozemku, kterými by byl znemožněn účel této 

smlouvy. 

Článek II. 

Závazek uzavřít kupní smlouvu  

1. Smluvní strany se zavazují, že spolu na výzvu Budoucí kupující odeslanou nejpozději do 6 měsíců od 

kolaudace Trafostanice a do 5 let od uzavření této smlouvy, uzavřou do 4 měsíců od doručení výzvy 

Budoucímu prodávajícímu kupní smlouvu, jejíž předmět a obsah je blíže popsán v čl. III. této 
smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“).  

2. K výzvě dle odst. 1. je Budoucí kupující povinna přiložit návrh Kupní smlouvy a geometrický plán pro 
rozdělení Pozemku dle čl. III. této smlouvy. 

 

Článek III. 
Obsah Kupní smlouvy  

 

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem Kupní smlouvy bude převod vlastnického práva k novému 

pozemku, který vznikne na základě geometrického plánu oddělením části Pozemku specifikované 
v čl. III. odst. 2 této smlouvy (dále také jen „Převáděný pozemek“), z Budoucího prodávajícího na 
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Budoucí kupující. 

 

2. Předpokládaná velikost Převáděného pozemku činí cca 52 m2 a nepřesáhne rozsah vyznačený 

v situačním výkresu, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. Skutečný rozsah Převáděného pozemku 
bude pro potřeby Kupní smlouvy vymezen geometrickým plánem pro rozdělení Pozemku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Převáděného pozemku bude 1.900 Kč/m2. Kupní cena 

bude vyplacena Budoucímu prodávajícímu po provedení vkladu vlastnického práva Budoucí 
kupující do katastru nemovitostí za podmínek stanovených Kupní smlouvou. 

 

Článek IV. 

Podmínky pro provedení stavby 

 

1. Budoucí prodávající uděluje Budoucí kupující souhlas s provedením stavby Trafostanice na 

Pozemku v rozsahu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to i prostřednictvím třetích osob. Budoucí 
prodávající se zavazuje umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí kupující a jí pověřeným třetím 

osobám přístup a příjezd na Pozemek a realizaci stavby. 

2. Budoucí kupující se zavazuje v průběhu výstavby co nejvíce šetřit práv Budoucí prodávající. Po 

skončení prací je Budoucí kupující povinna uvést zbývající část Pozemku do předchozího stavu. 

Pokud Budoucí prodávající v důsledku výkonu práv Budoucí kupující vznikne újma na majetku, 
má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu. 

3. S ohledem na bezprostřední návaznost rekonstruovaného veřejného prostranství včetně 
rekonstruovaných pozemních komunikací včetně chodníků, při zásahu do povrchů komunikací a 
provádění výkopů a rýh na těchto pozemcích, je Budoucí prodávající povinna dodržovat Zásady 
a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh, 
schválených radou města Úvaly, v platném znění ke dni zahájení prací (dále jen „technické 
zásady“); technické zásady jsou dostupné na webu mestouvaly.cz nebo jsou dostupné 
k nahlédnutí na Městském úřadu Úvaly. Na takové vstupy a práce budou sjednány samostatné 
smlouvy dle vzorů smluv (ČEZ – Úvaly) o smlouvě budoucí o služebnosti (SOBS) smlouvě o 
služebnosti (SoVB) a smlouvy o finanční jistotě (kauci) (SOK) v platném znění. 

 

Článek V. 
Ostatní ujednání 

1. Budoucí prodávající se pro případ převodu vlastnického práva k Pozemku, nebo jeho části, která se 

má stát byť jen částečně Převáděným pozemkem, zavazuje převést na nabyvatele formou 
postoupení smlouvy dle ust. § 1895 a násl. občanského zákoníku zároveň práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy, s čímž budoucí kupující vyslovuje předem svůj souhlas.  

2. Veškeré náklady spojené s vyhotovením této a Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním 

návrhu na vklad do katastru nemovitostí, se zavazuje uhradit Budoucí kupující. 

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

Článek VI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva zaniká, pokud Budoucí kupující upustí od záměru vybudovat Trafostanici na 
Pozemku nebo pokud v rámci realizace stavby nedojde k umístění Trafostanice na Pozemek. 

V takovém případě se Budoucí kupující zavazuje tuto skutečnost Budoucímu prodávajícímu bez 
zbytečného odkladu oznámit. 

 

http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
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2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, energetického zákona, zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem smlouvy souvisejících dalších předpisů. Kde 
je ve smlouvě uveden termín »služebnost« nebo »věcné břemeno« je tím myšlena v obou 
případech totožná služebnost vymezená v této smlouvě. 

3. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se 
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany 
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně 
souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících 
dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím 
dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. 

5. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje 
druhé smluvní strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně 
všech případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za 
smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých 
či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem realizace této 
smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem 
smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České 
republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

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

7. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné 
úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku 
smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost 
zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního 
jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi 
smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského 
zákoníku, tedy Smluvní strany vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 
558 odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že smlouvu a dodatky 
smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání 
(smlouva či dodatek) podle zákona o obcích absolutně neplatné. 

8. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského 
zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
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nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

10. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Úvaly usnesením č. Z - [číslo jednání 

rady – vyplní město] na svém zasedání konaném dne [datum – vyplní město]; tato 

smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se 
souhlasem rady města. 

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

12. Budoucí kupující prohlašuje, že podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., je vyloučena 
z působnosti zákona a smlouvy uzavírané s ČEZ Distribuce a.s. se proto v registru smluv 
nezveřejňují.  

13. Smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží každá 
smluvní strana. 

14. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - Situační výkres dokumentace stavby se zákresem předpokládaného rozsahu 
Převáděného pozemku s podpisy účastníků této smlouvy  

15. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

 

 

V Úvalech dne [datum]   V [obec] dne [datum] 

 

 

 

 

 

____________________________ _______________________________ 

 Mgr. Petr Borecký [jméno a příjmení] 

    starosta města Úvaly           [funkce] 

                 ČEZ Distribuce, a. s. 
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Příloha č. 1 































SoK 012018 - Úvaly 

Město Úvaly 

se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:   00240931   
Telefon:  281 091 111 
E-mail:   podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1524201/0100 
Webové stránky: www.mestouvaly.cz 
Datová schránka: pa3bvse 
zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou města 
 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech: 
Bc. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 734 172 580, tel. kancelář 281 091 534,  
email: petr.matura@mestouvaly.cz 
 
Osoba oprávněná jednat ve věci bankovních převodů kauce 
Jitka Hájková, vedoucí odboru ekonomického, tel. 775 333 894, kancelář 281 091 523,  
email: jitka.hajkova@mestouvaly.cz 
 
(dále jen „Město“) 
 
a  
 

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, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
 
zastoupená zhotovitelem na základě plné moci ze dne 29.10.2019 evidenční č. PM/II – 269/2019 
spol. K. UHLÍŘ s.r.o., Zálužská 118, Záluží, 250 88 Čelákovice, IČ: 47539399, DIČ: CZ47539399, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18852 
zastoupená Karlem Uhlířem – jednatelem společnosti. 
 
(dále jen „Stavebník“ a společnost, která bude provádět faktickou stavbu též jako „Zhotovitel“) 
 

(Město, Stavebník a Zhotovitel společně rovněž jen jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 

Smlouvu o finanční jistotě (kauci) u  

povinnosti uvést pozemky Města do původního stavu 

                                 č. 20/2020/ IV-12-6024481/SOK/2A/OSM_OSM 

  
ve smyslu ust. § 2012 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Město prohlašuje, že je podílovým vlastníkem pozemku: 

parc.č. 3016/2 dle KN, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace 
(chodník), v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ, zapsaném na 
LV 3764    

 

(dále jen „Dotčená nemovitost“ nebo též jen „Pozemek“)  

 



2. Stavebník je provozovatelem distribuční soustavy na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny, 
udělenou Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. 
Stavebník má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  rozvoj distribuční soustavy na 
území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí 
nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle energetického 
zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích provozovateli energetické 
soustavy z energetického zákona. Stavebník dále prohlašuje, že je na Dotčené nemovitosti 
investorem stavby zařízení distribuční soustavy. 

3. Ze zákonné úpravy současně plyne povinnost po dokončení stavebních prací při naplnění práva 
provést stavbu za účelem zřízení služebnosti – věcného břemene, uvést pozemek do původního 
stavu, pokud se účastníci nedohodnou jinak (dále i jen „uvedení pozemku do původního stavu“). 

4. Účelem této dohody je zajistit splnění povinnosti dle odstavce 2 formou složení finanční jistoty na 
účet Města na zajištění stavebních prací podle 

 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

- služebnosti  

a smlouvu o právu provést stavbu  

IV-12-6024481/VB/2A 

                                   Úvaly, Sovova, č.parc. 2984/4 
 

sjednané společně (vedle) této smlouvy. 

 

II. 

Jistota (kauce) 

 
1. Stavebník dle ujednání této dohody složí nejméně 5 dní před zahájením prací na bankovní účet 

Města č. 70009-5000128584/0600 vedeném u bankovního ústavu MONETA Money Bank, VS: IV-
12-6024481/VB/2A, SS 24729035, finanční jistotu (kauci) z ceny dle čl. III odst. 1 této 

smlouvy ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).  

2. Stavebník a Zhotovitel prohlašují, že za Stavebníka bude jistota (kauce) složena vlastním 
zhotovitelem stavby. V takovém případě smluvní strany sjednávají, že Město tuto jistotu (kauci) od 
Zhotovitele přijme a bude s ní nakládat shodně jako s jistotou (kaucí) přímo od Stavebníka. 

Stavebník a Zhotovitel prohlašují, že v této souvislosti mají mezi sebou vyřešeny všechny smluvní 
vztahy včetně kauce.  

Stavebník v této souvislosti prohlašuje, že případné požadavky (zejména záruky) Města jdoucí 
nad rámec jistoty (kauce) bude řešit Stavebník jako stavebník a investor stavby s Městem a 
Zhotovitel je v takovém případě poddodavatelem (subdodavatelem) Stavebníka. 

3. Složení jistiny podle odstavce 1 se rozumí připsání na bankovní účet Města a je podmínkou 
započetí prací na stavbě a neoddělitelnou součástí souhlasu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jistota je složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž je 
oprávněno Město jí uplatnit k plnění bez námitek a na základě prvního sdělení Města. 

5. Jistota kryje finanční nároky Města Úvaly (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) 
Zhotovitelem z důvodů porušení povinností Zhotovitele na uvedení nemovité věci do původního 
stavu za stanovených nebo sjednaných podmínek touto nebo jakékoli vady na díle (stavbě) v této 
souvislosti, na úhradu majetkové újmy či úhradu smluvních pokut. 

6. Město je oprávněno využít prostředků zajištěných kaucí ve výši jakéhokoliv neuspokojeného 
závazku Zhotovitele jako oprávněný vůči Městu vyplývajícího z uvedení nemovitosti včetně všech 
souvisejících míst, do původního stavu, zejména za splnění těchto podmínek: 

a) práce byly ukončeny, aniž by pozemky byly uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu, 
nebo 



b) nebyly opraveny materiální škody na pozemcích nebo nahrazeny jiné majetkové újmy, které 
vznikly Městu nebo byly vůči městu uplatněny třetími osobami a 

c) Zhotovitel zůstal nečinný i po písemné výzvě Města, ve které byla stanovena přiměřená lhůta 
pro uvedení pozemků do původního stavu. 

7. Před uplatněním plnění z jistoty oznámí Město, písemně Stavebníkovi a Zhotoviteli výši 
uplatněného plnění z jistoty.  

8. V případě, že nevzniknou podmínky pro použití jistoty dle předchozího odstavce, tj. nepočne 
stavba (čl. I. odst. 2 až 4), Město jistotu vrátí na bankovní účet, ze kterého byla jistota poukázána 
s uvedením totožného VS a SS podle této smlouvy. 

9. Město vrátí Zhotoviteli jistotu po případném odečtení částky z uplatněné jistoty nebo její části, na 
výzvu Zhotovitele, ve lhůtě do 60 dnů od převzetí stavby Městem a její kolaudace (pokud je 
vyžadována) na bankovní účet Zhotovitele. 

10. Započtením jistoty podle této smlouvy nezaniká Městu právo na náhradu za případné omezení v 
obvyklém užívání nemovitosti nebo Městu vznikla újma podle § 24 odst. 9 energetického zákona. 

11. Smluvní strany sjednávají, že jistota je bezúročná. Náklady na správu jistoty nese Město, případné 
úroky z jistoty připadnou Městu. Náklady na převod jistoty nesou smluvní strany vždy na své 
straně. 

 

III. 

Stanovení a navýšení finanční jistoty 

 
1. Smluvní strany sjednávají, že výši kauce rada města stanovuje vždy s ohledem na konkrétní 

nemovitost a povrch tak, aby byly zajištěné podmínky záruky za uvedení nemovitosti do 
původního stavu nebo do stavu dohodnutého s městem Úvaly. 

2. Smluvní strany sjednávají, že Město je oprávněno Zhotoviteli jednostranně přiměřeně navýšit 
finanční jistotu: 
a) při změně rozsahu prací oproti původnímu po zahájení prací,  
b) při změně výše předpokládaných nákladů na uvedení pozemků do původního stavu 

v důsledku změny cenových relací či v rozsahu růstu průměrné inflace vyhlašované ČSÚ za 
kalendářní rok, 

c) jestliže Zhotovitel nebude řádně po dobu delší 2 týdnů řádně komunikovat s Městem. 
 

3. O navýšení finanční jistoty rozhodne Město - rada města Úvaly a Zhotovitel je povinen tuto jistotu 
doplnit ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o usnesení rady města, kterým se finanční jistota 
navyšuje. 

 

IV. 

Další ujednání 

 
1. Stavebník (Zhotovitel) je povinen při zásahu do povrchů komunikací a provádění výkopů na 

věcech města Úvaly povinen dodržovat Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh, schválených radou města Úvaly, v platném znění 
ke dni zahájení prací (dále jen „technické zásady“); technické zásady jsou dostupné na webu 
mestouvaly.cz nebo jsou dostupné k nahlédnutí na Městském úřadu Úvaly. 

2. Stavebník (Zhotovitel) se zavazuje šetřit pozemky i stavby ve vlastnictví Města na pozemcích a 
práce uvedené v čl. I. této dohody vykonávat šetrně a bez závažného důvodu nerozšiřovat jejich 
plošný rozsah bez souhlasu Města. 

3. Stavebník (Zhotovitel) se zavazuje uhradit veškeré újmy na majetku Města či třetích osob, které 
při pracích na pozemcích způsobí, a to i tehdy, jestliže újma vznikne porušením předpisů a 
opatření k zabránění vzniku škod. 

4. Stavebník prohlašuje, že je na stavební činnost řádně pojištěn Stavebník nebo jeho poddovavatel 
(subdodavatel), který bude stavbu realizovat. 

http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560


5. V případě, že se v průběhu prací změní provozovatel distribuční soustavy, jistota se oznámením 
této skutečnosti považuje za složenou novým provozovatelem distribuční soustavy a nový 
provozovatel distribuční soustavy a Stavebník ji vzájemně vypořádají mezi sebou. Stavebník má 
povinnost o této změně do 5 dnů informovat Město. 

6. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se přednostně pokusí vyřešit 
prokazatelnou dohodou Smluvních stran nebo mediační dohodou podle zákona o mediaci (zákon 
202/2012 Sb.). 

7. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může kterákoliv Smluvní strana předložit spor 
k obecnému soudu České republiky. Rozhodným soudem je ve věcech, kde je věcně příslušný 
okresní soud, Okresní soud pro Prahu-východ, a ve věcech, kde je věcně příslušný krajský soud, 
je jím Krajský soud v Praze. 

 
 

VI. 

Smluvní sankce a úroky z prodlení 

 
1. Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel započne stavbu bez úhrady jistoty (čl. II. odst. 

1 a 2) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a současně sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,04% 
za každý den prodlení úhrady jistoty, až do doby jejího připsání na sjednaný bankovní účet Města 
pod stanoveným variabilním a specifickým symbolem. 

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel nedoplní jistotu navýšenou podle čl. III. odst. 2 
smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové nedoplnění a současně sjednávají úroky 
z prodlení ve výši 0,04% za každý den prodlení převodu finanční částky, až do doby jejího 
připsání na sjednaný bankovní účet Města pod stanoveným variabilním a specifickým symbolem. 

3. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nebo jejich úhradou uplatněním jistoty nezaniká 
právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti 
druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, energetického zákona, zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem smlouvy souvisejících dalších předpisů. Kde 
je ve smlouvě uveden termín »služebnost« nebo »věcné břemeno« je tím myšlena v obou 
případech totožná služebnost vymezená v této smlouvě. 

2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se 
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany 
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně 
souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících 
dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím 
dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 



106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město 
jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu 
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

6. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou 
smluvní strany povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se 
považuje i zveřejnění smlouvy na webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. 
zveřejnění smlouvy v registru smluv) anebo založením smlouvy do Katastru nemovitostí. 

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu 
přecházejí na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím 
obsahem seznámit. 

8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné 
úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku 
smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost 
zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního 
jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi 
smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského 
zákoníku, tedy Smluvní strany vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 
558 odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že smlouvu a dodatky 
smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání 
(smlouva či dodatek) podle zákona o obcích absolutně neplatné. 

9. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského 
zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

11. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R-_____/____ na svém 
zasedání konaném dne _________, a pověřila jejím podpisem vedoucího odboru investic a 
majetku městského úřadu Úvaly Mgr. Petra Maturu; tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města. 

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

13. Oprávněná prohlašuje, že podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., je vyloučena 
z působnosti zákona a smlouvy uzavírané s ČEZ Distribuce, a.s. se proto v registru smluv 
nezveřejňují. 

14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží 
Budoucí oprávněná a tři stejnopisy obdrží Budoucí povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke 
stavebnímu řízení před stavebním úřadem. 



15. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
Příloha č. 1 – plná moc zhotovitele 

 

16. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
 
 
V Úvalech dne [datum]               V Čelákovicích dne …………… 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

 [jméno a příjmení] Karel Uhlíř – jednatel společnosti 

           

    v plné moci zhotovitel spol. K. UHLÍŘ s.r.o. 

       za společnost ČEZ Distribuce, a. s. a zhotovitele 
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SoSB 012018 - Úvaly 
Město Úvaly 

se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:   00240931   
Telefon:  281 091 111 
E-mail:   podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1524201/0100 
Webové stránky: www.mestouvaly.cz 
Datová schránka: pa3bvse 

 Zastoupen:                   Mgr. Petr Borecký, starosta města 
 Oprávněn k podpisu:    Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy 
 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech při zřízení služebnosti:  
Bc. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 734 172 580, tel. kancelář 281 091 534, 
email: petr.matura@mestouvaly.cz 

(dále jen „Budoucí povinná“) 

na straně jedné 

a 

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 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 

zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2019 evidenční č. PM/II – 269/2019 
spol. K. Uhlíř s.r.o., Zálužská 118, Záluží, 250 88 Čelákovice, IČ: 47539399, DIČ: CZ47539399, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18852  
zastoupená Karlem Uhlířem - jednatelem společnosti. 
 

(dále jen „Budoucí oprávněná nebo též Provozovatel inženýrské sítě“) 

na straně druhé 

  

(Budoucí oprávněná a Budoucí povinná dále společně též „Smluvní strany“), 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -
služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu  
IP-12-6017033/VB/1 

Úvaly, č.parc.3800/4 

 
podle ustanoveními § 1785 a násl., § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), k provedení ustanovení § 25 odst. 4 zákona č.  458/2000 Sb., 
o  podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a  o  změně některých 
zákonů (dále jen „energetický zákon“) a podle zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním 
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném ji 
licencí na distribuci elektřiny, udělenou PDS Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je 
provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu 
a  rozvoj distribuční soustavy na licencí ji vymezeném území, přičemž při výkonu licencované činnosti, 
pokud jí dojde k zatížení cizí nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno 
(služebnost) podle energetického zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a  povinností 



plynoucích PDS z energetického zákona, jakož i si zajistit právo provedení stavby dle příslušných 
ustanovení stavebního zákona. 

Článek II. 

Prohlášení o právním a faktickém stavu 

1.     Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku: 

 pozemku parc.č. 3841/43 dle KN, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace 

        v katastrálním území Úvaly u Prahy, (okr. Praha-východ), 775738, obec Úvaly, zapsáno 
        v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální  
        pracoviště Praha-východ, zapsaném na LV 10001  

(dále jen „Dotčená nemovitost“ nebo též jen „Pozemek“)  

2.  Budoucí oprávněná prohlašuje, že je na Dotčené nemovitosti investorem stavby zařízení distribuční 

soustavy: 

a) na parc.č. 3841/43 – uložení kabelového vedení NN 
 

  (dále jen „Součást distribuční soustavy“) 
 
 a že má v úmyslu podat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání územního 

souhlasu se stavbou Součásti distribuční soustavy 
  
3. Budoucí povinná prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené 

nemovitosti věcné břemeno-služebnost podle této smlouvy, že Dotčená nemovitost není zatížena 
žádným zástavním, předkupním, či jiným věcným nebo závazkovým právem, kterým by byl 
znemožněn účel této Smlouvy. Budoucí povinná prohlašuje, že jí nejsou známy žádné faktické nebo 
právní vady Dotčené nemovitosti, kterými by byl znemožněn účel této smlouvy. 

 

Článek III.  

Předmět smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a vlastní budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 

1. Předmětem této smlouvy je sjednání podmínek pro uzavření vlastní budoucí smlouvy ke zřízení 
a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a provozování zařízení 
distribuční soustavy podle § 25 odst. 4 energetického zákona a ve smyslu obecných ustanovení 
o  služebnosti podle § 1257 až § 1266 občanského zákoníku, nepodléhající úpravě služebnosti 
inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku z důvodu odlišného jejího obsahu 
a účelu oproti zvláštní právní úpravě stanovené energetickým zákonem (dále jen „věcné 
břemeno“, ve vztahu k vlastní budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dále jen 
„Vlastní smlouva“), 

2. Smluvní strany se za účelem umístění Součásti distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti a za 
účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo 
Budoucí oprávněné na Dotčené nemovitosti umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, 
úpravu obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy. 

3. Budoucí oprávněná se zavazuje po dokončení stavby Součásti distribuční soustavy provést 
zaměření její přesné polohy a vyhotovit technický podklad (geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene), vyhotovit Vlastní smlouvu a zaslat Budoucí povinné písemnou výzvu 
k uzavření Vlastní smlouvy, jejíž přílohou bude vyhotovený geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na Dotčené nemovitosti, dojde-li věcným břemenem k dotčení 
Pozemku, popř. situační snímek umístění Součásti distribuční soustavy, dojde-li věcným 
břemenem k dotčení budovy. Geometrický plán pro vyznačení služebnosti zřizované podle této 
smlouvy, předá bezplatně Budoucí Oprávněná v digitální podobě Budoucí Povinné (městu Úvaly) 
ve standardizovaném i elektronickém formátu k záznamu do technické mapy města. Náklady 
spojené s vyhotovením Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad do 
katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná. 

4. Předpokládaný rozsah omezení Dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 19 bm 
a  nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy. 



5. Budoucí oprávněná vyzve ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci kolaudačního 
rozhodnutí/vydání kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání stavby Součásti distribuční 
soustavy, nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí, Budoucí 
povinnou k uzavření Vlastní smlouvy za podmínek sjednaných touto smlouvou o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti (dále jen Smlouva o smlouvě budoucí). Spolu 
s  výzvou předloží Budoucí oprávněná Budoucí povinné, návrh Vlastní smlouvy. Budoucí povinná 
se zavazuje Vlastní smlouvu uzavřít nejpozději do 90 dnů ode dne doručení výzvy a návrhu dle 
tohoto ustanovení. 

6. Do doby uzavření Vlastní smlouvy jsou Smluvní strany vázány obsahem této Smlouvy o smlouvě 
budoucí a zavazují se, že neučiní žádné právní ani jiné kroky, které by vedly ke zmaření jejího 
účelu.  

7. Smluvní strany se dohodly, že práva odpovídající věcnému břemeni, k jejichž vzniku dojde až 
zřízením věcného břemene na základě Vlastní smlouvy, budou zřízena úplatně. Smluvní strany 
se dohodly, že nad rámec níže popsané náhrady nemá Budoucí povinná za zřizované věcné 
břemeno nárok na žádné další úhrady (např. nájemné).  

8. Výše jednorázové náhrady vyplacená straně povinné za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni bude činit 47.500,- Kč /slovy: čtyřicetsedm tisíc pětset korun 
českých, (dále také jen „náhrada“) a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných Vlastní 
smlouvou. 

9. Budoucí povinný je plátcem daně z přidané hodnoty. 

10. Náklady spojené s vyhotovením vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí se zavazuje uhradit budoucí oprávněný. 

Článek IV. 

Smlouva o právu provést stavbu 

1. Budoucí povinná v souvislosti s přípravou a realizací výstavby Součásti distribuční soustavy a pro 
účely územního a stavebního řízení před příslušným stavebním úřadem zřizuje ve prospěch 
Budoucí oprávněné jako stavebníka v rozsahu, v němž stavba Součásti distribuční soustavy 
zasáhne Dotčenou nemovitost, podle Smlouvy o smlouvě budoucí, právo provést stavbu Součásti 
distribuční soustavy na Dotčené nemovitosti a to na základě příslušných ustanovení stavebního 
zákona. 

2. Rozsah předpokládaného maximálního dotčení Dotčené nemovitosti stavbou Součásti distribuční 
soustavy je ve vztahu k Pozemku totožný a je konkrétně vyznačen v situačním snímku v příloze 
č. 1 výše uvedené Smlouvy o smlouvě budoucí. 

3. Budoucí oprávněná touto smlouvou o právu provést stavbu od Budoucí povinné ve sjednaném 
rozsahu právo provést stavbu podle příslušných ustanovení stavebního zákona přijímá. 

4. Účastníci této smlouvy o právu provést stavbu se dohodli, že Budoucí oprávněná je oprávněna 
provádět na Dotčené nemovitosti výstavbu Součásti distribuční soustavy prostřednictvím třetích 
osob. V souvislosti s výstavbou Součásti distribuční soustavy se Budoucí povinná dále zavazuje 
umožnit v nezbytném rozsahu Budoucí oprávněné, případně jí určeným třetím osobám, přístup a 
příjezd na Dotčenou nemovitost, tj. na Pozemek. 

5. Budoucí oprávněná se tímto zavazuje v průběhu výstavby Součásti distribuční soustavy 
nezasahovat nad nezbytnou míru do vlastnických práv Budoucí povinné k Dotčené nemovitosti. 
Po skončení prací je Budoucí oprávněná povinna uvést stavbou nedotčenou část Dotčené 
nemovitosti Součástí distribuční soustavy do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na 
povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčené 
nemovitosti a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Budoucí povinné. 

6. Záruční doba na všechny stavby či jakéhokoli uvedení místa do původního stavu, kde byla 
provedena služebnost, činí 60 měsíců. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené 
stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, 
obecně závaznými právními předpisy, dokumentací k provádění stavby a Zásad a technické 
podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh města Úvaly (čl. 
VI odst. 3). 

7. Budoucí povinná se zároveň zavazuje poskytnout v rámci příslušného řízení o vydání územního 
souhlasu týkajícího se výstavby Součásti distribuční soustavy veškerou nezbytně potřebnou 
součinnost. 



8. Smluvní strany berou na vědomí, že stejnopis této smlouvy o právu provést stavbu (vč. Smlouvy 
o  smlouvě budoucí, která je na téže listině) bude použit pro účely vydání potřebného povolení dle 
stavebně právních předpisů k účelu sjednanému smlouvou o  právu zřídit stavbu jako doklad o právu 
založeném smlouvu provést na Dotčené nemovitosti podle čl. II. stavbu v souladu se stavebním 
zákonem. 

9. Smluvní strany výslovně uvádějí, že se nejedná o právo stavby ve smyslu § 1240 občanského 
zákoníku. 

10. Smluvní strany sjednávají, že Budoucí povinná (její pověřený zaměstnanec nebo jiná jí pověřená 
osoba) má právo provádět technickou kontrolu stavby, upozorňovat na nedostatky, udělovat 
Stavebníkovi a jeho podavatelům (subdodavatelům) pokyny ve vztahu k technologickému 
postupu provádění stavby v celém rozsahu jako je obvyklé u technického dozoru investora a 
provádět zápisy do stavebního deníku, v případě, že stavba inženýrské sítě zasahuje jakékoli 
stavby Budoucí povinné, zejména stavby pozemních komunikací, stavby inženýrských a jiných 
sítí včetně přípojek a souvisejících zařízení, stavby budov, vodní díla (stavby), jakékoli stavby 
uspořádání veřejného prostranství, městské zeleně i když samy o sobě nejsou stavbou podle 
zákona, apod., pokud jsou v majetku nebo správě Budoucí oprávněné. V takovém případě strany 
sjednávají podmínky uvedené v odstavcích 11 až 15. 

11. Smluvní strany sjednávají, že Budoucí povinná může kdykoli, zpravidla s ohledem na charakter 
stavby, vyžádat pravidelné týdenní kontroly provádění díla (průběžná kontrola), když ta bude 
probíhat po celou dobu provádění díla; termíny a plán průběžné kontroly díla bude sjednán mezi 
Budoucím povinnou a Budoucí oprávněnou při předání místa stavby/opravy inženýrské sítě 
(staveniště). Zhotovitel Budoucí oprávněné je povinen vyzvat objednatele písemně 
v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který 
se stane nepřístupný a určený zástupce Budoucího povinného je povinen se ke kontrole dostavit. 
Nedostaví-li se zástupce budoucího povinné bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu 
výzva byla prokazatelně doručena, může Budoucí Oprávněný v práci pokračovat. Bude-li pak 
Budoucí povinná požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je 
Budoucí oprávněný povinen jí v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak 
je povinen vyhovět na vyzvání Budoucí povinné. Náklady takto vzniklé ponese Budoucí povinná, 
jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu 
Budoucí oprávněný. Pokud Budoucí oprávněný nevyzve budoucí povinnou ke kontrole výsledku 
těchto prací, je povinen na písemnou žádost Budoucího povinného odkrýt a po kontrole znovu 
zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně. 

12. Dílo podle smlouvy o právu stavby je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončení díla, 
vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, Budoucí oprávněný také prokáže 
předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a 
protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým 
materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů a projektovou dokumentaci skutečného 
provedení díla další nutné dokumenty či doklady předkládané ke kolaudaci díla včetně předání 
kolaudace s nabytím právní moci. 

13. Budoucí oprávněný je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné 
reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle 
této smlouvy zodpovědný. Budoucí oprávněný je povinen nastoupit k odstranění reklamačních 
vad ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy Budoucí povinnou zhotoviteli 
(např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou), pokud nebude, 
s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy Budoucí povinné Budoucímu 
oprávněnému, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta 
delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména prasklé vodovodní potrubí, 
propadlá komunikace apod., které ohrožují uživatele díla), pak se v takovém případě zavazuje 
Budoucí oprávněný nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení 
Budoucí povinné. Pokud se smluvní strany domluví jinak, bude o tom sepsán a oboustranně 
podepsán písemný záznam.  

14. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 5 dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. Po 
odstranění vad a nedodělků je Budoucí oprávněný povinen místo plnění vyklidit a uvést do 
řádného stavu nejpozději do pěti pracovních dnů. 

15. V případě, že Budoucí oprávněný řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní 
vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je Budoucí povinný 
oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 



Budoucímu oprávněnému, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne 
písemné výzvy. 

16. Tato Smlouva o právu provést stavbu je vyjádřením souhlasu vlastníka ve smyslu § 184a zákona 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění od 1. 1. 2018 a Budoucí povinná výslovně tento 
souhlas uděluje. 

Článek V. 

Ostatní ujednání 

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčené nemovitosti smluvně zavazuje 
převést na nabyvatele Dotčené nemovitosti zároveň práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o 
smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu a Budoucí oprávněná se zavazuje k tomuto 
převodu práv a povinností z této smlouvy poskytnout veškerou nezbytnou součinnost. Budoucí 
povinná si je vědoma, že porušením závazku převést práva a povinnosti plynoucí z  výše uvedených 
smluv na nabyvatele Dotčené nemovitosti, zakládá Budoucí oprávněné právo na náhradu škody, 
pokud tato škoda vznikne v příčinné souvislosti s uvedeným porušením této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu 
přecházejí na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím 
obsahem seznámit. 

3. Náklady spojené s vyhotovením Vlastní smlouvy, geometrického plánu a podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí, vč. správního poplatku za vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni do 
katastru nemovitostí se zavazuje uhradit Budoucí oprávněná. 

 

Článek VI. 

Další ujednání 

1. Smlouva o smlouvě budoucí, jakož i smlouva o právu provést stavbu zaniká v případě 
nemožnosti plnění ve smyslu ustanovení § 2006 a násl. občanského zákoníku z důvodu vzniku 
neodstranitelné překážky, nevyvolané Budoucí povinnou, pro kterou nebude moci Budoucí 
oprávněná Součást distribuční soustavy zřídit. V případě zániku uvedených smluv z důvodu, dle 
předchozí věty se Budoucí oprávněná zavazuje tento zánik Budoucí povinné bezodkladně poté, 
co se o něm dozví, oznámit. 

2. Nemovitostí se pro účely této smlouvy v souladu se sazebníkem jednorázových náhrad za 
umístění inženýrských sítí a jiných podzemních vedení všeho druhu a zřízení věcného břemene v 
pozemcích místních komunikací ve vlastnictví města Úvaly pro katastrální území Úvaly u Prahy 
rozumí pozemky a jeho povrchy jsou-li součástí pozemků, jakož i samostatné stavby (například 
stavby těles pozemcích komunikací – silnic, chodníků apod.). 

3. Při zásahu do povrchů komunikací a provádění výkopů a rýh, je ten, kdo zřizuje služebnost 
(věcné břemeno) na nemovitosti města Úvaly jako oprávněný povinen dodržovat Zásady a 
technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh, 
schválených radou města Úvaly, v platném znění ke dni zahájení prací (dále jen „technické 
zásady“); technické zásady jsou dostupné na webu mestouvaly.cz nebo jsou dostupné 
k nahlédnutí na Městském úřadu Úvaly. 

4. Smluvní strany sjednávají, že se pro vlastní zřízení služebnosti – věcného břemene inženýrské 
sítě užije vzor smlouvy schválený oběma smluvními stranami v okamžiku jejího uzavření, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou sjednávají podle § 2012 a 
násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

Smlouvu o finanční jistotě (kauci) u povinnosti uvést pozemky Města do původního stavu  

č. 21/2020/IP-12-6017033/SOK/1 

kde jsou sjednány podmínky jistiny vztahující se ke stavbě a jejího uvedení do původního stavu 
Budoucí oprávněnou, resp. tam uvedeným Zhotovitelem. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, energetického zákona, zákona 183/2006 Sb., stavební 

http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560


zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem smlouvy souvisejících dalších předpisů. Kde 
je ve smlouvě uveden termín »služebnost« nebo »věcné břemeno« je tím myšlena v obou 
případech totožná služebnost vymezená v této smlouvě. 

2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se 
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany 
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně 
souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících 
dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím 
dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město 
jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu 
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

6. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou 
smluvní strany povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se 
považuje i zveřejnění smlouvy na webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. 
zveřejnění smlouvy v registru smluv) anebo založením smlouvy do Katastru nemovitostí. 

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu 
přecházejí na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím 
obsahem seznámit. 

8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné 
úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku 
smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost 
zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního 
jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi 
smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského 
zákoníku, tedy Smluvní strany vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 
558 odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že smlouvu a dodatky 
smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání 
(smlouva či dodatek) podle zákona o obcích absolutně neplatné. 

9. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského 
zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 



projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

11. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R-_____/____ na svém 
zasedání konaném dne _________, a pověřila jejím podpisem vedoucího odboru investic a 
majetku městského úřadu Úvaly Mgr. Petra Maturu; tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města. 

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

13. Oprávněná prohlašuje, že podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., je vyloučena 
z působnosti zákona a smlouvy uzavírané s ČEZ Distribuce a.s. se proto v registru smluv 
nezveřejňují.  

14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží 
Budoucí oprávněná a tři stejnopisy obdrží Budoucí povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke 
stavebnímu řízení před stavebním úřadem. 

15. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
Příloha č. 1 - Situační snímek se zákresem předpokládaného rozsahu věcného břemene na 
Pozemku. 
Příloha č. 2 - Plná moc (zmocňující zástupce Budoucí oprávněné k podpisu této smlouvy). 

16. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
 
 
V Úvalech dne ………….                  V Čelákovicích dne ………………… 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

 [jméno a příjmení] Karel Uhlíř – na základě plné moci 

       
     



SoK 012018 - Úvaly 

Město Úvaly 

se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:   00240931   
Telefon:  281 091 111 
E-mail:   podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1524201/0100 
Webové stránky: www.mestouvaly.cz 
Datová schránka: pa3bvse 
Zastoupen:                   Mgr. Petr Borecký, starosta města 
Oprávněn k podpisu:    Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy 
 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech: 
Bc. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 734 172 580, tel. kancelář 281 091 534,  
email: petr.matura@mestouvaly.cz 
 
Osoba oprávněná jednat ve věci bankovních převodů kauce 
Jitka Hájková, vedoucí odboru ekonomického, tel. 775 333 894, kancelář 281 091 523,  
email: jitka.hajkova@mestouvaly.cz 
 
(dále jen „Město“) 
 
a  
 

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, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
s předmětem podnikání – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583 
bankovní spojení: č.ú. 35-4544580267/0100, KB Praha 
 
zastoupená na základě plné moci ze dne 29.10.2019 evidenční č. PM/II – 269/2019 
spol. K. Uhlíř s.r.o., Zálužská 118, Záluží, 250 88 Čelákovice, IČ: 47539399, DIČ: CZ47539399, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18852  
zastoupená Karlem Uhlířem - jednatelem společnosti. 

 
(dále jen „Stavebník“ a společnost, která bude provádět faktickou stavbu též jako „Zhotovitel“) 
 

(Město, Stavebník a Zhotovitel společně rovněž jen jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 

Smlouvu o finanční jistotě (kauci) u  

povinnosti uvést pozemky Města do původního stavu 

                                             č. 21/2020/IP-12-6017033/SOK/1 

  
ve smyslu ust. § 2012 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Město prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků: 

a) pozemku parc.č. 3841/43 dle KN, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní 
komunikace 

v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ,  



 

(dále jen „Dotčené nemovitosti“ nebo též jen „Pozemky“)  

 
 
 
2. Stavebník je provozovatelem distribuční soustavy na území vymezeném licencí na distribuci elektřiny, 

udělenou Energetickým regulačním úřadem. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. 
Stavebník má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a  rozvoj distribuční soustavy na 
území vymezeném licencí, přičemž při výkonu licencované činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí 
nemovitosti, je PDS povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle energetického 
zákona, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích provozovateli energetické 
soustavy z energetického zákona. Stavebník dále prohlašuje, že je na Dotčených nemovitostech 
investorem stavby zařízení distribuční soustavy. 

3. Ze zákonné úpravy současně plyne povinnost po dokončení stavebních prací při naplnění práva 
provést stavbu za účelem zřízení služebnosti – věcného břemene, uvést pozemky do původního 
stavu, pokud se účastníci nedohodnou jinak (dále i jen „uvedení pozemku do původního stavu“). 

4. Účelem této dohody je zajistit splnění povinnosti dle odstavce 2 formou složení finanční jistoty na 
účet Města na zajištění stavebních prací podle 

 

smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

- služebnosti  

a smlouvu o právu provést stavbu  

IP-12-6017033/VB/1 

Úvaly, č.parc.3800/4 

] 

 

sjednané společně (vedle) této smlouvy. 

 
 
 
 

 

II. 

Jistota (kauce) 

 
1. Stavebník dle ujednání této dohody složí nejméně 5 dní před zahájením prací na bankovní účet 

Města č. 70009-5000128584/0600 vedeném u bankovního ústavu MONETA Money Bank, 
VS [126017033], SS 24729035, finanční jistotu (kauci) z ceny dle čl. III odst. 1 této smlouvy 

ve výši 25 100 Kč,- Kč (slovy: dvacetpět tisíc jednosto korun).  

2. Stavebník a Zhotovitel prohlašují, že za Stavebníka bude jistota (kauce) složena vlastním 
zhotovitelem stavby. V takovém případě smluvní strany sjednávají, že Město tuto jistotu (kauci) od 
Zhotovitele přijme a bude s ní nakládat shodně jako s jistotou (kaucí) přímo od Stavebníka. 

Stavebník a Zhotovitel prohlašují, že v této souvislosti mají mezi sebou vyřešeny všechny smluvní 
vztahy včetně kauce.  

Stavebník v této souvislosti prohlašuje, že případné požadavky (zejména záruky) Města jdoucí 
nad rámec jistoty (kauce) bude řešit Stavebník jako stavebník a investor stavby s Městem a 
Zhotovitel je v takovém případě poddodavatelem (subdodavatelem) Stavebníka. 

3. Složení jistiny podle odstavce 1 se rozumí připsání na bankovní účet Města a je podmínkou 
započetí prací na stavbě a neoddělitelnou součástí souhlasu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že jistota je složena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž je 
oprávněno Město jí uplatnit k plnění bez námitek a na základě prvního sdělení Města. 



5. Jistota kryje finanční nároky Města Úvaly (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) 
Zhotovitelem z důvodů porušení povinností Zhotovitele na uvedení nemovité věci do původního 
stavu za stanovených nebo sjednaných podmínek touto nebo jakékoli vady na díle (stavbě) v této 
souvislosti, na úhradu majetkové újmy či úhradu smluvních pokut. 

6. Město je oprávněno využít prostředků zajištěných kaucí ve výši jakéhokoliv neuspokojeného 
závazku Zhotovitele jako oprávněný vůči Městu vyplývajícího z uvedení nemovitosti včetně všech 
souvisejících míst, do původního stavu, zejména za splnění těchto podmínek: 

a) práce byly ukončeny, aniž by pozemky byly uvedeny do původního nebo dohodnutého stavu, 
nebo 

b) nebyly opraveny materiální škody na pozemcích nebo nahrazeny jiné majetkové újmy, které 
vznikly Městu nebo byly vůči městu uplatněny třetími osobami a 

c) Zhotovitel zůstal nečinný i po písemné výzvě Města, ve které byla stanovena přiměřená lhůta 
pro uvedení pozemků do původního stavu. 

7. Před uplatněním plnění z jistoty oznámí Město, písemně Stavebníkovi a Zhotoviteli výši 
uplatněného plnění z jistoty.  

8. V případě, že nevzniknou podmínky pro použití jistoty dle předchozího odstavce, tj. nepočne 
stavba (čl. I. odst. 2 až 4), Město jistotu vrátí na bankovní účet, ze kterého byla jistota poukázána 
s uvedením totožného VS a SS podle této smlouvy. 

9. Město vrátí Zhotoviteli jistotu po případném odečtení částky z uplatněné jistoty nebo její části, na 
výzvu Zhotovitele, ve lhůtě do 60 dnů od převzetí stavby Městem a její kolaudace (pokud je 
vyžadována) na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví. 

10. Započtením jistoty podle této smlouvy nezaniká Městu právo na náhradu za případné omezení v 
obvyklém užívání nemovitosti nebo Městu vznikla újma podle § 24 odst. 9 energetického zákona. 

11. Smluvní strany sjednávají, že jistota je bezúročná. Náklady na správu jistoty nese Město, případné 
úroky z jistoty připadnou Městu. Náklady na převod jistoty nesou smluvní strany vždy na své 
straně. 

 

III. 

Stanovení a navýšení finanční jistoty 

 
1. Smluvní strany sjednávají, že výši kauce rada města stanovuje vždy s ohledem na konkrétní 

nemovitost a povrch tak, aby byly zajištěné podmínky záruky za uvedení nemovitosti do 
původního stavu nebo do stavu dohodnutého s městem Úvaly. 

2. Smluvní strany sjednávají, že Město je oprávněno Zhotoviteli jednostranně přiměřeně navýšit 
finanční jistotu: 
a) při změně rozsahu prací oproti původnímu po zahájení prací,  
b) při změně výše předpokládaných nákladů na uvedení pozemků do původního stavu 

v důsledku změny cenových relací či v rozsahu růstu průměrné inflace vyhlašované ČSÚ za 
kalendářní rok, 

c) jestliže Zhotovitel nebude řádně po dobu delší 2 týdnů řádně komunikovat s Městem. 
 

3. O navýšení finanční jistoty rozhodne Město - rada města Úvaly a Zhotovitel je povinen tuto jistotu 
doplnit ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o usnesení rady města, kterým se finanční jistota 
navyšuje. 

 

IV. 

Další ujednání 

 
1. Stavebník (Zhotovitel) je povinen při zásahu do povrchů komunikací a provádění výkopů na 

věcech města Úvaly povinen dodržovat Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh, schválených radou města Úvaly, v platném znění 
ke dni zahájení prací (dále jen „technické zásady“); technické zásady jsou dostupné na webu 
mestouvaly.cz nebo jsou dostupné k nahlédnutí na Městském úřadu Úvaly. 

http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560


2. Stavebník (Zhotovitel) se zavazuje šetřit pozemky i stavby ve vlastnictví Města na pozemcích a 
práce uvedené v čl. I. této dohody vykonávat šetrně a bez závažného důvodu nerozšiřovat jejich 
plošný rozsah bez souhlasu Města. 

3. Stavebník (Zhotovitel) se zavazuje uhradit veškeré újmy na majetku Města či třetích osob, které 
při pracích na pozemcích způsobí, a to i tehdy, jestliže újma vznikne porušením předpisů a 
opatření k zabránění vzniku škod. 

4. Stavebník prohlašuje, že je na stavební činnost řádně pojištěn Stavebník nebo jeho poddovavatel 
(subdodavatel), který bude stavbu realizovat. 

5. V případě, že se v průběhu prací změní provozovatel distribuční soustavy, jistota se oznámením 
této skutečnosti považuje za složenou novým provozovatelem distribuční soustavy a nový 
provozovatel distribuční soustavy a Stavebník ji vzájemně vypořádají mezi sebou. Stavebník má 
povinnost o této změně do 5 dnů informovat Město. 

6. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se přednostně pokusí vyřešit 
prokazatelnou dohodou Smluvních stran nebo mediační dohodou podle zákona o mediaci (zákon 
202/2012 Sb.). 

7. Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, může kterákoliv Smluvní strana předložit spor 
k obecnému soudu České republiky. Rozhodným soudem je ve věcech, kde je věcně příslušný 
okresní soud, Okresní soud pro Prahu-východ, a ve věcech, kde je věcně příslušný krajský soud, 
je jím Krajský soud v Praze. 

 
 

VI. 

Smluvní sankce a úroky z prodlení 

 
1. Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel započne stavbu bez úhrady jistoty (čl. II. odst. 

1 a 2) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč a současně sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,04% 
za každý den prodlení úhrady jistoty, až do doby jejího připsání na sjednaný bankovní účet Města 
pod stanoveným variabilním a specifickým symbolem. 

2. Smluvní strany sjednávají pro případ, že Zhotovitel nedoplní jistotu navýšenou podle čl. III. odst. 2 
smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé takové nedoplnění a současně sjednávají úroky 
z prodlení ve výši 0,04% za každý den prodlení převodu finanční částky, až do doby jejího 
připsání na sjednaný bankovní účet Města pod stanoveným variabilním a specifickým symbolem. 

3. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nebo jejich úhradou uplatněním jistoty nezaniká 
právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti 
druhé smluvní strany, na niž se sankce vztahuje. 

 
VII. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, energetického zákona, zákona 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem smlouvy souvisejících dalších předpisů. Kde 
je ve smlouvě uveden termín »služebnost« nebo »věcné břemeno« je tím myšlena v obou 
případech totožná služebnost vymezená v této smlouvě. 

2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je 
nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným 
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se 
zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. 
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je 
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany 
nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a 



vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu 
původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně 
souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících 
dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací 
zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím 
dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město 
jako povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu 
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

6. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou 
smluvní strany povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se 
považuje i zveřejnění smlouvy na webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. 
zveřejnění smlouvy v registru smluv) anebo založením smlouvy do Katastru nemovitostí. 

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu 
přecházejí na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím 
obsahem seznámit. 

8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádné 
úkony či jednání ze strany jedné smluvní strany nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k této smlouvě. V souladu s ustanovením § 1740 odstavce 3 občanského zákoníku 
smluvní strany nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž 
druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. Smluvní strany se dále dohodly, že možnost 
zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního 
jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tedy že mezi 
smluvními stranami neplatí ustanovení § 582 odstavce 1 první věta a odstavce 2 občanského 
zákoníku, tedy Smluvní strany vylučují, že se při právním styku mezi Smluvními stranami přihlíží 
k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ustanovení § 
558 odstavce 2 občanského zákoníku. Současně je zde platná podmínka, že smlouvu a dodatky 
smlouvy musí odsouhlasit orgán města, který schválil tuto smlouvu, jinak je takové ujednání 
(smlouva či dodatek) podle zákona o obcích absolutně neplatné. 

9. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského 
zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla 
příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. 

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 
projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 
závazek žádné ze stran. 

11. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R-_____/____ na svém 
zasedání konaném dne _________, a pověřila jejím podpisem vedoucího odboru investic a 
majetku městského úřadu Úvaly Mgr. Petra Maturu; tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se souhlasem rady města. 

12. Podle ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, Budoucí povinná (město 
Úvaly) má výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv; smluvní strany sjednaly, že 



pokud Budoucí oprávněná spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak 
má tato smluvní strana povinnost smlouvu v registru smluv zveřejnit ve lhůtách stanovených 
zákonem, pod sankcí všech právních důsledků plynoucí ze zákona. 

13. Oprávněná prohlašuje, že podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., je vyloučena 
z působnosti zákona a smlouvy uzavírané s ČEZ Distribuce a.s. se proto v registru smluv 
nezveřejňují. 

14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží 
Budoucí oprávněná a tři stejnopisy obdrží Budoucí povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke 
stavebnímu řízení před stavebním úřadem..  

 
15. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 - [název přílohy] 

Příloha č. 1 - [název přílohy] 

16. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
 
 
V Úvalech dne [datum]   V Čelákovicích dne [datum] 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

 [jméno a příjmení] Karel Uhlíř 

                                                                                 jednatel společnosti 
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C.2-Situace

V
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SMLOUVA O VÝPŮJČCE K POŠTOVNÍ SCHRÁNCE 

uzavřená dle § 2193 občanského zákoníku 

 

Název:       Česká pošta, s.p. 

Sídlo:       Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99 

Zastoupen:       

IČO:        47114983    

Bankovní spojení:    Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:      100785108/300 

 

 (dále jen „Česká pošta“) 

a 

Název:       Město Úvaly 

Sídlo:       Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

Zastoupen:      Mgr. Petr Borecký, starosta města 

Oprávněn k podpisu:    Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy MÚ Úvaly 

IČO:        00240931   

Telefon:       281 091 111 

E-mail:       podatelna@mestouvaly.cz  

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:      107 – 97200227/0100 

Webové stránky:     www.mestouvaly.cz 

Datová schránka:    pa3bvse 

(dále jen „…….“ nebo jako „město Úvaly“) 

(společně též jako „smluvní strany“)  

Smluvní strany uzavírají v souladu s ust. § 2193 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o výpůjčce k poštovní schránce (dále jen „smlouva“): 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Město Úvaly touto smlouvou přenechává České poště část pozemku parc.č.3929/80, 20/1, 1738, 3018/1 a 

2299/2 v k.ú.Úvaly u Prahy o rozměrech 1 m2  dle zákresu, který je nedílnou přílohou této smlouvy, za 

účelem umístění poštovní schrány.  

2. Poštovní schrána umístěná podle této smlouvy slouží k veřejně prospěšným účelům držitele poštovní 

licence k doručování a roznosu poštovních zásilek. 

3. Česká pošta je povinna užívat věc ujednaným způsobem, nebyl-li ujednán tak způsobem přiměřeným 

povaze věci. 

4. Česká pošta není oprávněn užívat věc za jiným účelem. Pokud Česká pošta užije přenechanou část 

pozemku k jinému účelu, než k jakému mu byla daná věc do užívání, je povinen ji na žádost město Úvaly 

bezodkladně vrátit, resp. uvolnit. 

5. Česká pošta není oprávněn přenechat věc bez souhlasu města Úvaly do užívání třetí osoby. 

6. Česká pošta není oprávněna převést bez předchozího písemného souhlasu města Úvaly svá práva a 

závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

II. POVINNOSTI ČESKÉ POŠTY 

1. Česká pošta umístí schránu s ohledem na bezpečnost chodců (zajištění bezpečného průchodu) 

2. Česká pošta je povinna respektovat rozhledové poměry v případě umístění schrán u pozemních 

komunikací a taktéž ochranná pásma inženýrských sítí. 

3. Česká pošta po sazení poštovní schrány musí prostor upravit a zapravit. 

4. Česká pošta instalaci schrány a její následnou údržbu provede na vlastní náklady. 

5. Česká pošta při ukončení užívání části pozemku odstraní poštovní schránku a to vlastním nákladem, 

pozemek bude uveden do původního stavu 



 

 

III. SMLUVNÍ POKUTA 

Nebude-li věc vrácena městu Úvaly řádně a včas, je Česká pošta povinna uhradit město Úvaly smluvní 

pokutu ve výši 200,- Kč za každý, i započatý den prodlení s plněním této povinnosti. Uplatněním nároku na 

smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, jakož i předpisy veřejného práva týkající se poplatku 

a i správního deliktu za neoprávněný zábor veřejného prostranství. 

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku a s obsahem smlouvy souvisejících předpisů.  

2. Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně 

neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní 

mezery. 

3. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných 

dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smluvní strany jsou srozuměni s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město Úvaly jako 

povinný subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 

poskytnutí kopie smlouvy.  

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 

smyslu § 504 občanského zákoníku, tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a 

podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této smlouvy jako 

celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i 

prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách města. 

6. Česká pošta výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této 

smlouvy na transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu 

nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - 

název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text 

byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti. 

7. Česká pošta prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní 

strany, jejích zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných 

dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a 

příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a 

telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem 

realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným 

způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v 

České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

8. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím 

datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na 

adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran 

odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za 

doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky 

odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové 

schránky příjemce zásilky v systému datových schránek. 

9. Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci 

prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem, 

který si strany předaly. 

10. Smluvní strany shodně zdůrazňují, že tuto Smlouvu uzavírají se záměrem ve vzájemné dohodě realizovat 

společný zájem a záměry Smluvních stran. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, 

se přednostně pokusí vyřešit prokazatelnou dohodou Smluvních stran nebo mediační dohodou podle 

zákona o mediaci (zákon 202/2012 Sb.). 



 

 

11. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk 

český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy 

a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

12. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

- Zákres umístění poštovní schránky 

13. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-[doplní město Úvaly po schválení]  ze dne [doplní 

město Úvaly po schválení]  a pověřila vedoucího odboru ivestic a dopravy Mgr. Petra Maturu k jejímu 

podpisu.  

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou 

města Úvaly. 

15. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu 

registrovat v Registru smluv. 

16. Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží město Úvaly a 

jeden stejnopis obdrží Česká pošta. 

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

 

V Úvalech dne [doplní se při podpisu]  V [doplní se při podpisu] dne [doplní se při 

podpisu] 

   

   

Za město Úvaly 

 

 Za Českou poštu s.p. 

 

 

 

 

  

Mgr. Petr Matura 

vedoucí odboru investic a dorpavy 

MÚ Úvaly 

                          [doplní se] 

                         [doplní se] 
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KUPNÍ SMLOUVA 
 
Město Úvaly, IČO: 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, ID datové schránky: pa3bvse, 
zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávný územní celek podepisovat 
samostatně 
 
(dále jen "Kupující") 
 
a 
 
CUBESPACE s.r.o., IČO: 27886794, se sídlem Nad Šetelkou 481, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124249, ID datové schránky: s3awz7c, zastoupená 
Mgr. Martinem Koktou, MBA, a Ing. Tomášem Vrátným, jednateli oprávněnými zastupovat společnost společně 
 
(dále jen "Prodávající") 
 
uzavírají níže uvedenou smlouvu: 
 

ČLÁNEK 1 
VÝKLAD POJMŮ 

 
1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít 

významy, jak je uvedeno níže: 
 

"Cena"   má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy; 
 

 "Kč"   znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu České 
republiky; 

 
 "Místo plnění"  má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy; 
  

"Nabídka"  znamená nabídku Prodávajícího na provedení Zakázky předloženou Kupujícímu 
v rámci zadávacího řízení Zakázky, která byla Kupujícím v souladu s podmínkami 
zadávacího řízení Zakázky vybrána jako nejvhodnější; 

 
"Občanský zákoník"  znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění; 
 
"Pracovní den" znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou v České 

republice zákonnými státními svátky; 
 
"Předávací protokol" má význam stanovený v odstavci 6.3 této Smlouvy; 
"Předmět koupě“ má význam stanovený v odstavci 2.1 této Smlouvy; 
 

 "Smlouva"  znamená tuto kupní smlouvu (včetně všech jejích příloh) uzavřenou mezi 
Kupujícím a Prodávajícím, tak jak může být kdykoliv v budoucnu doplňována či 
měněna; 

 
"Zakázka"  znamená veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem “Město Úvaly 

– Kontejnery pro zázemí koupaliště - II” zadávanou mimo režim ZZVZ; a 
 
"ZZVZ"   znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

1.2 Následující přílohy jsou připojeny k této Smlouvě a jsou považovány za její nedílnou součást: 
 
 Příloha 1 - Technická specifikace Předmětu koupě; 
 Příloha 2 - Rozpis nabídkové ceny; a 
 Příloha 3 - Seznam poddodavatelů. 
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ČLÁNEK 2 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu v souladu s podmínkami této 

Smlouvy a zadávacími podmínkami Zakázky následující: 
 
(a) jeden (1) kontejner pro pokladnu; 
(b) jeden (1) kontejner k užívání jako zázemí plavčíka; a 

(c) čtyři (4) kontejnery se sociálním zařízením pro muže, ženy a invalidy včetně zařizovacích 
předmětů;  

 
a to vše v provedení dle podrobného popisu uvedeného v technické specifikaci, která tvoří Přílohu 1 této 
Smlouvy (dále jen „Předmět koupě“) s tím, že závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Předmět koupě 
zahrnuje i následující: 
 
(i) dopravu a umístění Předmětu koupě na Místo plnění v souladu s Přílohou 1 této Smlouvy (situace 

umístění Předmětu koupě), a 

(ii) předání následujících dokladů (v českém jazyce) Kupujícímu současně s Předmětem koupě: 

(a) návodu k obsluze, provozování a údržbě Předmětu koupě v českém jazyce, 

(b) požárně klasifikačního osvědčení; 

(c)  platného certifikátu výrobků; 

(d)  prohlášení o shodě; 

(e)  veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí 
(např. kladné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, stanovisko 
Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje) s tím, že přesný rozsah potřebných 
dokladů bude určen Stavebním úřadem v Úvalech a bude Prodávajícímu předán současně 
s výzvou uvedenou v odstavci 4.1 této Smlouvy; 

(f)  skutečného zaměření Předmětu koupě v pěti (5) tištěných výtiscích a v jednom (1) vyhotovení 
v digitální formě (PDF a DWG); 

(g)  geodetického zaměření Předmětu koupě v pěti (5) tištěných výtiscích a v jednom (1) 
vyhotovení v digitální formě (PDF a DWG); 

(h)  geometrického zaměření Předmětu koupě v pěti (5) tištěných výtiscích a v jednom (1) 
vyhotovení v digitální formě (PDF a DWG); 

(i)  veškerých potřebných revizních zpráv; a 

(j)  ostatních nezbytných dokladů potřebných pro řádné užívání a údržbu Předmětu koupě. 
 

2.2 Prodávající tímto prohlašuje, že (a) je výlučným vlastníkem Předmětu koupě, který Kupujícímu odevzdává, 
(b) veškeré části (komponenty), ze kterých je Předmět koupě sestaven, jsou zcela nové, nebyly dříve 
použity a nejsou ani repasované, (c) Předmět koupě odpovídá této Smlouvě, tedy má vlastnosti, které si 
Strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které 
Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu koupě, (d) Předmět koupě se hodí k účelu, který 
vyplývá zejména z této Smlouvy, vyhovuje požadavkům právních předpisů, a je bez jakýchkoli jiných vad, 
a to i právních. 

 
2.3 Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Kupujícího uvedených v této Smlouvě potřebné 

i další dodávky či služby v této Smlouvě výslovně neuvedené, je Prodávající povinen tyto dodávky či 
služby na své náklady obstarat či provést jako součást závazku odevzdat Předmět koupě bez dopadu na 
Cenu. 

 
2.4 Kupující se touto Smlouvou zavazuje řádně a včas Předmět koupě od Prodávajícího převzít a zaplatit 

Prodávajícímu Cenu v souladu s podmínkami a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.   
 
2.5 Prodávající je oprávněn provést příslušné části předmětu této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, 

který je uveden v Seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu 3 této Smlouvy. Změna poddodavatele je 
možná pouze s předchozím souhlasem Kupujícího. Provedením jakékoliv části předmětu plnění 
kterýmkoliv poddodavatelem nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Prodávajícího vyplývající z této 
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Smlouvy. Kupující není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Prodávajícího za 
jakoukoliv část plnění na základě této Smlouvy.  

 
ČLÁNEK 3 

MÍSTO PLNĚNÍ, POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 
 
3.1 Místem plnění podle této Smlouvy je areál Koupaliště, tj. areál venkovního koupaliště nacházející se na 

pozemku parc. č. 3229/1, katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na adrese Horova (u č.p. 1282), 
250 82 Úvaly v Úvalech (dále jen "Místo plnění").   

 
3.2 Prodávající prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy si s Kupujícím vyjasnil všechny podmínky pro 

dodání Předmětu koupě, zahrnul všechny technické a dodací podmínky do Ceny a veškeré své požadavky 
na Kupujícího uplatnil v této Smlouvě. 

 
ČLÁNEK 4 

DOBA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 
 
4.1 Prodávající se tímto zavazuje dodat Předmět koupě, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství 

a požadovaných dokladů a provést veškeré nezbytné činnosti uvedené zejména v odstavci 2.1 této 
Smlouvy, a to nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne obdržení Prodávajícím písemné výzvy Kupujícího 
k dodání Předmětu koupě s tím, že pokud Prodávající takovou výzvu neobdrží nejpozději 
31. prosince 2020, pak tato Smlouva automaticky zanikne bez nároku Prodávajícího na jakékoliv plnění 
či náhradu jakékoliv škody.  

 
4.2 Prodávající se zavazuje vždy předem písemně vyrozumět Kupujícího v případě jakéhokoliv ohrožení 

termínu předání Předmětu koupě uvedeného v odstavci 4.1 výše a o jakýchkoliv skutečnostech, které 
mohou znemožnit plnění podle této Smlouvy. 

 
4.3  Prodávající se zavazuje obstarat a předat Kupujícímu ke dni předání Předmětu koupě veškeré dokumenty 

uvedené v odstavci 2.1 této Smlouvy. 
ČLÁNEK 5 

CENA 
 
5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné předání plně funkčního a bezvadného Předmětu koupě podle 

této Smlouvy činí částku 1.746.090,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet šest tisíc devadesát českých 
korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 366.679,- Kč (slovy: 
tři sta šedesát šest tisíc šest set sedmdesát devět českých korun), a tedy celková konečná cena včetně 
DPH činí 2.112.769,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto dvanáct tisíc sedm set šedesát devět českých korun) 
(dále jen "Cena"). Cena je podrobně uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy, 
a zahrnuje zejména cenu Předmětu koupě a dokumenty a činnosti uvedené v odstavci 2.1 této Smlouvy 
a dále jakékoliv a veškeré související činnosti.  
 

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena v souladu s Nabídkou a může být navýšena pouze 
v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Prodávající tímto přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu §1765(2) Občanského zákoníku.  

 
5.3 Faktura bude Prodávajícím doručena Kupujícímu nejpozději do tří (3) Pracovních dnů ode dne předání 

Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu a po jeho převzetí Kupujícím v souladu s odstavcem 6.3 této 
Smlouvy, avšak nejdříve poté, co budou předány veškeré doklady v souladu s odstavcem 2.1(ii) této 
Smlouvy. Cena bude uhrazena na bankovní účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře (daňovém 
dokladu). Splatnost faktury činí třicet (30) dnů ode dne doručení faktury Prodávajícím Kupujícímu. 
Kupující neposkytuje Prodávajícímu žádné zálohy na Cenu. 

 
5.4 Prodávající se tímto zavazuje, že jím vystavená faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny 

náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“). V případě, 
že faktura (daňový doklad) nebude mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn ji vrátit Prodávajícímu 
ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení Kupujícímu zpět k opravě a/nebo doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
Kupujícímu. 
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5.5  V případě, že číslo bankovního účtu Prodávajícího uvedené na faktuře nebude uveřejněno způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109(2)(c) Zákona o DPH, je Kupující oprávněn 
uhradit Prodávajícímu pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu 
DPH, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení §109a Zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 
se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a Zákona o DPH, uplatní se ustanovení 
tohoto odstavce obdobně. 

 
5.6 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné 

částky z bankovního účtu Kupujícího. Pokud bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv faktury, a takové 
porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 
Prodávajícího o takovém prodlení s úhradou příslušné faktury, bude Prodávající oprávněn účtovat 
Kupujícímu úrok z prodlení v zákonné výši z jakékoliv takové dlužné částky.   

 
ČLÁNEK 6 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPĚ 
 
6.1 Předmět koupě bude předán a převzat v Místě plnění, a to poté, co budou provedeny veškeré činnosti 

uvedené v odstavci 2.1(i) této Smlouvy a předání veškerých dokladů v souladu s odstavcem 2.1(ii) této 
Smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout Předmět koupě převzít, pokud při jeho předání a převzetí budou 
zjištěny jakékoliv vady bránící jeho úplnému a bezproblémovému provozu a užívání.  

 
6.2 Prodávající písemně vyzve Kupujícího k převzetí Předmětu koupě s tím, že taková písemná výzva bude 

Kupujícímu doručena nejméně deset (10) Pracovních dnů před termínem plánovaného předání 
Předmětu koupě v Místě plnění. Kupující má právo přizvat k předání a převzetí Předmětu koupě osoby, 
jejich účast pokládá za nezbytnou, zejména budoucí uživatele Předmětu koupě. 

 
6.3 O předání a převzetí Předmětu koupě bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen "Předávací 

protokol"). V případě zjištění jakýchkoliv vad bude v Předávacím protokolu uveden podrobný popis těchto 
vad společně s termínem jejich odstranění. Předávací protokol musí být datován a podepsán zástupci 
Kupujícího a Prodávajícího, oprávněnými Předmět koupě předat a převzít. Datum podpisu Předávacího 
protokolu je dnem předání Předmětu koupě.  

 
6.4 Současně s podpisem Předávacího protokolu Prodávající předá Kupujícímu veškeré dokumenty uvedené 

v odstavci 2.1(ii) této Smlouvy. Kupující není povinen od Prodávajícího Předmět koupě převzít v případě, 
že Prodávající Kupujícímu nepředá potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci. 

 
6.5 Vlastnické právo k Předmětu koupě, jakož i nebezpečí vzniku škody, přechází na Kupujícího předáním 

Předmětu koupě Prodávajícím Kupujícímu na základě Předávacího protokolu. 
 

ČLÁNEK 7 
SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 

 
7.1 Pokud Prodávající bude v prodlení s předáním Předmětu koupě Kupujícímu ve lhůtě uvedené v odstavci 

4.1 této Smlouvy (bez jakýchkoli vad bránících jeho úplnému a bezproblémovému provozu a užívání), 
nebo pokud bude Prodávající v prodlení s předáním dokladů uvedených v odstavci 2.1(ii) této Smlouvy 
v termínu uvedeném v odstavci 4.1 této Smlouvy, zaplatí Prodávající Kupujícímu jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den takového 
prodlení. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení Prodávajícímu písemné výzvy 
Kupujícího k jejímu uhrazení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Kupujícího na náhradu škody vzniklé 
z takového prodlení. 

 
7.2 Pokud Prodávající neodstraní jakékoliv vady ve lhůtě stanovené v Předávacím protokolu, či při nedodržení 

lhůt stanovených v článcích 8.7 a 8.8 této Smlouvy uhradí Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z 
Ceny za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta nevylučuje právo Kupujícího na náhradu škody 
vzniklé z takového prodlení. 

 
7.3 Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. Výše smluvní 

pokuty stanovená v odstavcích 7.1 a 7.2 této Smlouvy může být Kupujícím započtena vůči jakékoliv platbě 
Kupujícího ve prospěch Prodávajícího podle této Smlouvy. 
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ČLÁNEK 8 

ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 
 

8.1 Prodávající prohlašuje a ručí Kupujícímu, že Předmět koupě má vlastnosti a parametry vyhovující platným 
českým technickým normám a bezpečnostním předpisům. 

 
8.2 Prodávající odpovídá Kupujícímu za jakékoliv vady Předmětu koupě, které má v době jeho předání 

Kupujícímu nebo pokud Kupující převezme vadný Předmět koupě podle této Smlouvy, za ty vady, které 
má Předmět koupě v době jejich odstranění, a za jakékoliv vady vzniklé po této době, jestliže byly 
způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Prodávajícího vyplývající z této Smlouvy. 

 
8.3 Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět koupě záruku v délce třicet šest (36) měsíců s tím, že 

záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí Předmětu koupě Kupujícím. Záruční 
doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže Kupující Předmět koupě řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost Prodávající. Záruka není podmíněna povinností absolvovat garanční a servisní 
prohlídky hrazené Kupujícím.  

 
8.4 Pokud Kupující převezme Předmět koupě s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem 

odstranění poslední vady. Záruka se vztahuje na vady, které se projeví během záruční doby s výjimkou 
vad, u nichž Prodávající prokáže, že jejich vznik zavinil Kupující. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

 
8.5 Neodpovídá-li Předmět koupě této Smlouvě, má Kupující právo zejména na: 

 

(a) odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; 
pokud se vada týká pouze části Předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu takové části, 

(b) odstranění vady opravou věci, je-li vada opravou odstranitelná, 
(c) odstranění vady dodáním chybějící části věci nebo, mělo-li být na základě této Smlouvy odevzdáno 

více věcí, dodáním chybějící věci, 
(d) přiměřenou slevu z Ceny, 
(e) odstoupení od této Smlouvy. 

 
Kupující je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoli z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit a 
uplatnit kombinaci těchto práv. 

 
8.6 Požadavek na odstranění vad Kupující uplatní u Prodávajícího nejpozději poslední den záruční doby, a to 

písemnou reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Prodávajícího. I reklamace odeslaná Kupujícím 
poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci Kupující uvede alespoň: (a) popis 
vady věci nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a (b) způsob, jakým požaduje vadu věci odstranit. 
Neuvede-li Kupující, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, má se za to, že požaduje provedení 
opravy věci, případně dodání nové věci bez vad, není-li vada věci opravou odstranitelná. 

 

8.7 Prodávající se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději do pěti (5) Pracovních dní ode dne jejího 
obdržení oznámit Kupujícímu, zda reklamaci uznává. Pokud tak Prodávající v uvedené lhůtě neučiní, má 
se za to, že reklamaci uznává a že vadu odstraní v souladu s touto Smlouvou. I v případech, kdy 
Prodávající reklamaci neuzná, je povinen vadu odstranit. V takovém případě Prodávající Kupujícího 
písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na odstranění 
vady od Kupujícího. Pokud Prodávající reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým 
posudkem, který obstará Kupující. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese Prodávající i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Kupujícího na 
bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Prodávajícímu. Prokáže-li 
se, že Kupující reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit Prodávajícímu prokazatelně a účelně 
vynaložené náklady na odstranění vady. 

 

8.8 Práce na odstraňování reklamované vady bránící provozu Předmětu koupě budou zahájeny nejpozději do 
pěti (5) Pracovních dní ode dne doručení reklamace a takové reklamované vady bránící provozu 
Předmětu koupě budou Prodávajícím odstraněny v souladu s uplatněným právem Kupujícího 
bezodkladně, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení reklamace.  
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8.9 Práce na odstraňování reklamované vady nebránící provozu Předmětu koupě budou zahájeny nejpozději 
do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení reklamace a takové reklamované vady nebránící 
provozu budou Prodávajícím odstraněny v souladu s uplatněným právem Kupujícího bezodkladně, 
nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne doručení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak. 

 
8.10 Smluvní strany se zavazují poskytovat si navzájem při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost 

tak, aby byly vady řádně a včas odstraněny. Prodávající je povinen zejména (a) v případě odstranění vady 
dodáním nové věci dodat novou věc na tutéž adresu, kde byla Kupujícímu odevzdána nahrazovaná věc, 
přičemž na takovou dodanou novou věc bude Prodávajícím poskytnuta záruka v délce stanovené 
odstavcem 8.3 této Smlouvy, a (b) věc, jejíž vada má být odstraněna opravou, převzít k opravě v místě, 
kde byla Kupujícímu odevzdána, a po provedení opravy opravenou věc opět v tomto místě předat 
Kupujícímu. Převzetí věci k odstranění vad a následně předání věci po odstranění vad proběhne vždy 
v Pracovní dny v době od 9:00 hodin do 18:00 hodin, nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto 
jinak. V případě, že Prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle tohoto odstavce 8.9 nebo pokud Prodávající 
odmítne vadu odstranit, je Kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a Prodávající je povinen 
Kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy Kupujícího k uhrazení takových nákladů. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, 
že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se 
ztrátou práv ze záruky, smí Kupující vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby, pokud 
nebude dohodnuto jinak. 

ČLÁNEK 9  
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 

 
9.1 Kupující může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení Prodávajícímu, a to 

s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Prodávajícímu, pokud: 
 

(a) Prodávající je v prodlení s řádným a bezvadným předáním Předmětu koupě v termínu uvedeném 
v odstavci 4.1 této Smlouvy, a to o více než deset (10) Pracovních dnů; 

 
(b) Prodávající po obdržení písemného upozornění Kupujícího na jakékoliv vady neodstraní jakékoliv 

takové vady během lhůty stanovené Kupujícím;  

(c) se v záruční době objeví jakákoliv vada Předmětu koupě opakovaně;  

(d) v případě podstatného porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy, bez zbytečného 
odkladu poté, co z chování Prodávajícího nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným 
způsobem, a nedá-li na výzvu Kupujícího přiměřenou jistotu, 

(e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Prodávajícího dle §136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; nebo 

(f) v případě, že Prodávající v Nabídce uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají 
skutečnosti. 

 
Za podstatné porušení Smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení 
povinnosti Strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá Strana smlouvu 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

 
9.2 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Kupujícího vyplývající 

z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Prodávajícího, k nimž došlo před takovým ukončením, 
zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive 
zániku, této Smlouvy. 

 
9.3 Prodávající může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení Kupujícímu, a to 

s okamžitým účinkem ke dni doručení takového oznámení Kupujícímu, pokud Kupující bude v prodlení 
s úhradou Ceny po dobu delší než třicet (30) dnů ode dne obdržení písemného oznámení Prodávajícího 
o prodlení s úhradou Ceny v souladu s odstavcem 5.6 této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK 10 
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DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

10.1 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv 
a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování 
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při 
doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí 
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Povinnost 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně se považuje za splněnou také doručením do 
datové schránky druhé strany.  

 
10.2 Prodávající není oprávněn postoupit jakákoliv ze svých práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností 

vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. §1879 Občanského zákoníku se pro účely této 
Smlouvy nepoužije.  

 
10.3 Kupující je oprávněn bez dalšího převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu. 
 
10.4 Prodávající bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává v souladu s §2(e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. V rámci této kontroly je Prodávající povinen umožnit oprávněným osobám, 
kontrolu v souladu s podmínkami stanovenými uvedeným zákonem. Prodávající dále bere na vědomí, že 
je povinen umožnit oprávněným osobám přístup i k těm částem Nabídky, Smlouvy a souvisejících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, 
utajované skutečnosti, atd.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy 
(např. §11(c) a (d), §12(2)(f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). 

 
ČLÁNEK 11 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1 Strany tímto sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk 
český a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu – východ ve věcech, které rozhodnutí okresní 
soudy a Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy. 

 
11.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce. Tato Smlouva je jedinou 

a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve formě písemného 
dodatku podepsaného Kupujícím a Prodávajícím. 

 
11.3 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

§504 Občanského zákoníku a tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek 
této Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, včetně zveřejnění této Smlouvy jako celku, v 
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, a to i 
prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách Kupujícího (města Úvaly). Tato 
smlouva bude v souladu s ustanovením §219 ZZVZ zveřejněna na profilu Kupujícího včetně všech jejích 
příloh, případných změn a dodatků a dále včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění Zakázky. 

 
11.4 Tato Smlouva je podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Kupující obdrží tři 

(3) vyhotovení a Prodávající jedno (1) vyhotovení. 
 
11.5 Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje druhé 

smluvní strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto Smlouvou včetně všech 
případných dodatků k této Smlouvě, zejména jména a příjmení osob, které tuto Smlouvu podepisují za 
smluvní strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či 
uvedených e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 
2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem realizace této Smlouvy. 
Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto Smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami 
využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně 
poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 

 
11.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že text této Smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že Kupující, jako 
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povinný subjekt, má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně 
poskytnutí kopie této Smlouvy.  
 

11.7 Prodávající prohlašuje, že souhlasí s odesláním finančních transakcí vyplývajících z této Smlouvy z 
transparentního účtu Kupujícího (města Úvaly) a je seznámen s tím, že bankovní ústav může na takovém 
účtu zveřejnit nejméně tyto informace: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis 
platby, název a číslo účtu plátce, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, a také 
další text, byl-li plátcem uveden, jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem 
k veřejnosti. 
 

11.8 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly v této smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný 
projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy 
nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze smluvních stran. 
 

11.9 Uzavření této Smlouvy schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-85/2020 ze dne 11. února 2020 a 
pověřila starostu města k jejímu podpisu. 
 

11.10 Podle ustanovení §3(2)(l) zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“), má 
Kupující (tj. město Úvaly) výjimku z povinnosti uveřejňování smluv v registru smluv. Smluvní strany 
sjednaly, že pokud Prodávající spadá do výčtu orgánů a organizací, jejichž smlouvy se zveřejňují, tak má 
Prodávající povinnost tuto Smlouvu v registru smluv zveřejnit ve lhůtách stanovených ZRS, pod sankcí 
všech právních důsledků plynoucích ze ZRS. 

 
11.11 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými 

podpisy. 
 
11.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
V Úvalech dne ________ 2020    V ________ dne ________ 2020 
 
Za Kupujícího:      Za Prodávajícího: 
 
Město Úvaly:      CUBESPACE s.r.o.: 
 
 
Podpis:  _____________________   Podpis:  _____________________   
Jméno:  Mgr. Petr Borecký    Jméno:  Mgr. Martin Kokta, MBA 
Funkce: starosta     Funkce: jednatel 
 
 
       [Podpis: _____________________ 
       Jméno:  Ing. Tomáš Vrátný 
       Funkce: jednatel 
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Příloha 1 
Technická specifikace Předmětu koupě 
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Příloha 2 
Rozpis nabídkové ceny 
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Příloha 3 
Seznam poddodavatelů 
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      Město Úvaly 

 

 

 

 

 

V Ý Z V A  K  P O D Á N Í  N A B Í D K Y  N A  V E Ř E J N O U  Z A K Á Z K U  
M A L É H O  R O Z S A H U  N A  S L U Ž B Y  

Zadavatel: Město Úvaly 

Sídlo:  Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:  002 40 931 
Kontakt: jana.bazalova@mestouvaly.cz 
 

NÁZEV ZAKÁZKY 

„Instalatérské a topenářské práce v objektech v majetku města Úvaly“ 
(V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nepostupuje dle tohoto zákona, ale dle Směrnice č. 1/2016 pro zadání veřejných zakázek malého 
rozsahu městem Úvaly) 

 
Zadavatel Vás tímto 

VYZÝVÁ 
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek uvedených dále. 
 
1. Informace o předmětu zakázky     
1.1 Stručný textový popis zakázky 

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provádění instalatérských a topenářských 
prací v budovách ve vlastnictví města Úvaly, především v bytových a nebytových objektech. 
Práce budou prováděny na základě jednotlivých požadavků /objednávek/ zadavatele. 
  
Veškeré podklady pro přípravu nabídky jsou vyvěšeny na profilu zadavatele města Úvaly 
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240931. 
 
1.2 Místo plnění / realizace 
Budovy ve vlastnictví města Úvaly, především bytové a nebytové objekty. 
 
1.3 Doba plnění 
Zakázka se sjednává na dobu: 3 let 
 
Předpoklad zahájení plnění zakázky: 1.6.2020 
Předpoklad ukončení: 1.6.2023 
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1.4        Předpokládaná cena zakázky 
999.999 Kč bez DPH za 3 roky 
 
1.5  Předpokládaný standardní rozsah prací 
Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provádění instalatérských a topenářských 
prací v budovách ve vlastnictví města Úvaly, především v bytových a nebytových objektech. 
Práce budou prováděny na základě jednotlivých požadavků /objednávek/ zadavatele. 
 
1.6 Záruční lhůta na dílo 
24 měsíců   
 
2. Informace o možnostech vyžádat si informace k zakázce 
2.1  Lhůta pro vyžádání dodatečných informací 
Zájemce o zakázku může požadovat od zadavatele dodatečné informace k zakázce. Žádost  
o dodatečné informace zasílejte písemnou formou, a to e-mailovou zprávou na adresu:  
jana.bazalova@mestouvaly.cz, která musí být zaslána nejpozději 3 pracovních dnů před uplynutím lhůty 
pro podání nabídek. Zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám odešle všem známým 
zájemcům do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti v elektronické podobě (datovou schránkou, 
případně e-mailem) a zároveň je uveřejní na profilu zadavatele města Úvaly. 
 
3. Lhůta pro podání nabídek, otevírání obálek s nabídkami 
3.1 Lhůta pro podání nabídky 
Nabídku doručte nejpozději do ………………………… do 10:00  hodin. 
 
3.2 Adresa pro podání nabídky                                                             
Nabídky mohou účastníci doručit poštou na adresu: Město Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly nebo 
osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny do podatelny MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 
82 Úvaly v těchto hodinách: 

v pondělí a středu 8:00 – 17:00 hod 

v úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 hod 

v pátek   8:00 – 12:00 hod 

3.3 Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky 
Účastník může  podat  pouze  jednu  nabídku, pak současně nemůže být subdodavatelem, který by 
prokazoval splnění kvalifikace jinému účastníkovi a rovněž nemůže současně podat společnou nabídku 
s jinými dodavateli.  Nabídka bude  zpracována  v písemné formě v českém  jazyce  a  nebude  obsahovat  
přepisy a opravy,  které  by mohly  zadavatele  uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou 
řádně očíslovány jednou vzestupnou číselnou řadou, nabídka bude podepsána oprávněným zástupcem 
účastníka a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání 
tvořit jeden celek. Sešití bude opatřeno přelepkou s razítkem nebo provedeno provázkem s pečetí. Nabídka 
bude zadavateli doručena v řádně uzavřené  obálce  označené  nápisem NEOTVÍRAT – veřejná zakázka 
„Instalatérské a topenářské práce v objektech v majetku města Úvaly“, na které musí být uvedena adresa 
účastníka. 
 
 
 
3.4  Otevírání obálek s nabídkami 
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Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné a bude zahájeno bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty 
pro podání nabídek. 
 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů 
4.1  Prokázání splnění základní způsobilosti 
Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, viz. Příloha č. 2 dle této 
Výzvy. 
 
4.2  Prokázání splnění profesní způsobilosti 
Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží v kopii: 

a) výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, 
b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v rozsahu 

odpovídajícím předmětu plnění, tj. příslušná živnostenská oprávnění: 
 
4.3 Prokázání splnění technické kvalifikace 
Účastník předloží seznam minimálně 3 služeb obdobného charakteru realizovaných v posledních 5 letech, 
jejichž  náklady činily min. 0,5 mil. Kč bez DPH (viz. příloha č. 3).  
 
 4.4 Další požadavky na zpracování nabídky 
a)  Součástí nabídky bude návrh rámcové smlouvy (RS), který je přílohou č. 4 této výzvy. Účastník doplní svoji 
cenovou nabídku a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka (oprávnění jednat za účastníka je 
účastník povinen doložit v nabídce). 
 
5. Připouští zadavatel varianty nabídky 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
6. Způsob zpracování cenové nabídky 
Celková nabídková cena v této skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky (viz. Příloha č.  1). Nabídková 
cena bude zpracována v souladu s touto výzvou.   
Nabídková cena bude stanovena „jako cena nejvýše přípustná“. 
 
6.1 Obsah nabídky 

 Příloha č. 1 - Krycí list nabídky s uvedenými údaji – název veřejné zakázky, základní identifikační 
údaje zadavatele a účastníka (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná 
nabídková cena v předepsaném členění, datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 
účastníka 

 Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 

 Příloha č. 3 - Prokázání splnění technické způsobilosti 

 Příloha č. 4 - Návrh rámcové smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka 

 Příloha č. 5 – Tabulka hodnotících kritérií - ocenění 

 Doklady o splnění profesní způsobilosti 
 
7.  Platební podmínky 
7.1 Zálohy 
Zadavatel nebude poskytovat. 
 
7.2 Způsob vystavení daňového dokladu 
Úhrada bude provedena  na základě daňového dokladu, vystaveného účastníkem do 5 dnů po dodání a 
převzetí části plnění veřejné zakázky.  
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7.3 Doba splatnosti daňových dokladů 
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu zadavateli. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje 
budou v této měně. 
 
8. Lhůta, po kterou je účastník svou nabídkou vázán 
Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 90 dnů ode dne skončení lhůty pro předložení nabídky. 
 
9. Způsob hodnocení nabídek 
9.1  Stanovení hodnotících kritérií 
Nabídkové ceny budou stanoveny pro danou dobu plnění jako ceny nejvýše přípustné se započtením 
veškerých nákladů, rizik, zisků a finančních vlivů /např.inflace/ po celou dobu realizace zakázky v souladu 
s podmínkami uvedenými ve výzvě. Nákup materiálu po celou dobu realizace zakázky bude zajišťovat 
uchazeč po odsouhlasení cenové nabídky zadavatelem. 
 
Hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení 
nabídek stanovil zadavatel hodnotící kritéria následovně: 
 
Hodnotící kritéria: 

- nabídková cena v Kč bez DPH/hod všední den   30% 
- nabídková cena v Kč bez DPH/hod. – havárie   20% 
- nabídková cena za dopravu v Kč bez DPH/za 1 výjezd  15% 
- doba nástupu na práci v hod. všední den    10% 
- doba nástupu na práci v hod. – havárie     25% 

 
Hodnocení  jednotlivých dílčích kritérií bude provedeno dle bodovací metody. Pro hodnocení nabídek 
stanovil zadavatel dílčí kritéria hodnocení. 
 
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé 
nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
dílčího kritéria. 
 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru nejvhodnější nabídky 
k hodnocené nabídce. 
 
Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá 
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější 
nabídky k hodnocené nabídce. 
 
Považuje-li hodnotící komise hodnotu jiného dílčího kritéria, než je cena, za zjevně nepřiměřenou, výše 
uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí 0 bodů. Tento postup je hodnotící 
komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Jednotlivým dílčím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy v procentech podle jejich důležitosti pro 
konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je celkem 100. 
 
Hodnocení podle bodovací metody provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová ohodnocení nabídek 
dle dílčích kritérií vynásobí vahou daného kritéria. 
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Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti 
jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty. 
 

Hodnocení bude počítáno dle následujícího vzorce:  

bx bodové hodnocení x-té nabídky 

nn hodnota nejnižší nabídky 

nx hodnota x-té nabídky 
 
Předmět hodnocení v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:  
 
a/ nabídková cena v Kč/hod. všední den – bude hodnocena předložená nabídka ceny práce za 1 hodinu ve 
všední den. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky související s předmětem plnění 
veřejné zakázky. 
 
b/ nabídková cena za dopravu v Kč bez DPH – bude hodnocena předložená nabídka ceny  za 1 výjezd na 
místo plnění zakázky. 
 
c/ nabídková cena v Kč/hod. – havárie – bude hodnocena předložená nabídka ceny práce za 1 hodinu, při 
nástupu na práci dle bodu d). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady a poplatky související 
s předmětem plnění veřejné zakázky. 
 
c/ doba nástupu na práci v hod. – havárie – bude hodnocena doba uvedená v hodinách, ze kterou 
dodavatel po obdržení objednávky /písemně,telefonicky,emailem/ nastoupí na práci. 
 
d/ doba nástupu na práci v hod. všední den – doba nástupu na práci se stanovuje maximálně 3 dny ode dne 
kdy dodavatel obdrží objednávku /písemně,telefonicky,emailem/. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit na profilu zadavatele Oznámení o výběru dodavatele. V takovém 
případě se Oznámení o výběru dodavatele považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu 
zadavatele.  
Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit Oznámení o vyloučení účastníka oznámit  jeho uveřejněním na profilu 
zadavatele; v takovém případě se Oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené okamžikem 
uveřejnění na profilu zadavatele.  
 
10.  Práva zadavatele 
Zadavatel si dále vyhrazuje: 
- právo zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodů; 
- v případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet uvedený termín 

zahájení, je zadavatel oprávněn jej posunout na jinou dobu;  
- právo nehradit účastníkům náklady se zpracováním a podáním nabídky; 
- že nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné 

zakázky; 
 
11.  Přílohy Výzvy 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 
Příloha č. 3 - Prokázání splnění technické způsobilosti 
Příloha č. 4 - Návrh Rámcové smlouvy 
Příloha č. 5 – Tabulka hodnotících kritérií 

http://www.mestouvaly.cz/
mailto:podatelna@mestouvaly.cz
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V Úvalech dne …………………                                                                                ………………………………………… 

                  Petr Borecký, starosta města 
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Město Úvaly 

se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
IČO:   00240931   
Telefon:  281 091 111 
E-mail:   podatelna@mestouvaly.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  19-1524201/0100 
Webové stránky: www.mestouvaly.cz 
Datová schránka: pa3bvse 
Zastoupen:                   Mgr. Petr Borecký, starosta města 
Oprávněn k podpisu:    Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy 
 
Osoba oprávněná jednat:  
 Mgr. Petr Matura, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 734 172 580, tel. kancelář 281 091 534, email: 
petr.matura@mestouvaly.cz 

(dále jen „Povinná“) 

na straně jedné 

a 

CETIN a.s. 

Sídlo:   Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 
Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 
20623 
IČO:    04084063 
DIČ:    CZ04084063 
 
Zastoupena na základě plné moci společností  
 

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s., 

Sídlo:   U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 
Spisová značka: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5803 
IČO:    257 40 253 
DIČ:    CZ25740253 
Zastoupena Soňou Plíhalovou na základě Plné moci ze dne 23.11.2018 (viz příloha) 

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

 
podle ustanoveními § 1785 a násl., § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“), k provedení ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“) a 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební 
zákon“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Oprávněná je provozovatelem veřejné sítě elektronických komunikací na území a provozované ve veřejném 

zájmu (dále jen „Síť elektronických komunikací“). Oprávněný má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, 
obnovu a  rozvoj sítě elektronických komunikací, přičemž při výkonu této činnosti, pokud jí dojde k zatížení cizí 
nemovitosti, je oprávněný povinen k této nemovitosti zřídit věcné břemeno (služebnost) podle zákona o 
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elektronických komunikacích, jako jeden z předpokladů pro plnění práv a povinností plynoucích oprávněného ze 
zákona o elektronických komunikacích. 

Oprávněná prohlašuje, že součást sítě elektronických komunikací (čl. III. odst. 3.3.) je již zcela zhotovena na 
základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu a byly řádně dokončeny. 

2. Povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem 

- pozemku parc. č.3475/7 v k.ú.Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - východ (dále jen „Dotčená 

nemovitost“ nebo též jen „Pozemek“) 

 

3. Dotčená nemovitost se nachází na území, v němž Oprávněná provozuje sítě elektronických komunikací. 

Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 104 zákona o 

elektronických komunikacích na Dotčené nemovitosti zařízení sítě elektronických komunikací.   

 

Článek II. 

Předmět Smlouvy  

1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene - osobní služebnosti - zřízení umístění a 
provozování zařízení sítě elektronických komunikací podle § 104 odst. 3 zákona o elektronických 
komunikací a ve smyslu obecných ustanovení o služebnosti podle § 1257 až 1266 občanského zákoníku, 
nepodléhající úpravě služebnosti inženýrské sítě ve smyslu § 1267 a násl. občanského zákoníku 
z důvodu odlišného jejího obsahu a účelu oproti zvláštní právní úpravě stanovené zákonem o 
elektronických komunikacích (dále jen „věcné břemeno“). Obsah věcného břemene je specifikován v 
článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje na Dotčené nemovitosti ve prospěch Oprávněné 
v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu vyplývajícím z přísl. ustanovení zákona o elektronických 
komunikacích. Povinná se za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem zavazuje strpět práva 
Oprávněné plynoucí z věcného břemene a s ním spojených zákonných omezení a Oprávněná prohlašuje, 
že tato práva přijímá a bude je vykonávat za podmínek sjednaných touto Smlouvou a stanovených zákonem. 

2. Povinná výslovně prohlašuje, že není žádným způsobem omezena v právu zřídit k Dotčené nemovitosti 
věcné břemeno, že Dotčená nemovitost není zatížena žádným zástavním, předkupním, či jiným věcným 
nebo závazkovým právem, kterým by byl znemožněn účel této Smlouvy. Povinná prohlašuje, že jí nejsou 
známy žádné faktické nebo právní vady Dotčené nemovitosti, kterými by byl znemožněn účel této Smlouvy. 

 

Článek III. 

Specifikace věcného břemene - služebnosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčené nemovitosti, zřizuje k Dotčené nemovitosti ve 
prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 104 odst. 3 zákona o elektronických 
komunikacích, když jeho obsah je v souladu s účelem daným zákonem o elektronických komunikacích a 
rozsah jeho výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčené nemovitosti přecházejí i  práva a 
povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčené nemovitosti. 

3. Smluvní strany se za účelem umístění součásti sítě elektronických komunikací podzemního vedení 
elektronických komunikací, umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, 
kterými jsou ochranné trubky HDPE s metalickými kabely (dále jen „Součást sítě elektronických 
komunikací“) na Dotčené nemovitosti a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, 
jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást sítě elektronických 
komunikací na Dotčené nemovitosti. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti sítě 
elektronických komunikací úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění. 

4. Rozsah věcného břemene na Pozemku podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 3141-
105/2019 schváleném Katastrálním úřadem Pro Středočeský kraj. Geometrický plán je přílohou č. 1 této 
smlouvy a její nedílnou součástí,  
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5. Povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy a  zákona o 
elektronických komunikací a zdržet se veškeré činnosti, která vede k ohrožení Součásti sítě elektronických 
komunikací a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 

6. Věcné břemeno, zřízené touto Smlouvou, se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech 
stanovených zákonem. 

 

 

Článek IV. 

Další práva 

  
1. Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Dotčené nemovitosti dále oprávnění, která jí, jako 

oprávněné přísluší ze zákona o elektronických komunikacích, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčenou nemovitost v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním sítě elektronických komunikací. 
 

2. Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby oprávněný striktně ve 
smyslu § 104 odst. 7 zákona o elektronických komunikací, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na 
věcným břemenem Dotčenou nemovitost, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést 
věcným břemenem dotčenou nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu 
provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu předchozímu účelu nebo užívání a  bezprostředně 
oznámit tuto skutečnost Povinné. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je Oprávněná povinna 
na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. 

3. Součást sítě elektronických komunikací je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi 
k ní náležejícími součástmi. 

 

Čl. V 

Cena a platební podmínky 

1. Věcné břemeno podle této smlouvy se zřizuje úplatně. 

2. Jednorázová náhrada vyplacená Povinné za zřízení věcného břemene se stanovuje podle sjednané smlouvy 
o smlouvě budoucí ve výši 1 000,- Kč (slovy: tisíc korun českých); k této částce bude ve vystavené faktuře 
(odstavec 3) připočítána daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni vystavení faktury. 

3. Úhrada této jednorázové náhrady bude provedena Oprávněnou ve prospěch Povinné do 30 dnů od doručení 
faktury od Povinné na bankovní účet povinné. 

4. Povinná po vyrozumění o povolení vkladu do katastru nemovitostí vystaví fakturu, která bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále 

číselné označení Smlouvy o zřízení věcného břemene podle této smlouvy, 

desetimístné číslo ze žádosti (objednávky) a název stavby vydané a zaslané Oprávněnou -16010-043428, 
VPI Úvaly, lokalita Výpustek 2, 

variabilní symbol - číslo ze žádosti (objednávky) vydané a zaslané Oprávněnou. 

5. Lhůta k úhradě faktury se sjednává na 30 dnů od doručení faktury. 
 

 

Článek VI. 

Vklad věcného břemene do veřejného seznamu  

1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva odpovídajícího věcnému 
břemeni, zřizovanému touto Smlouvou, k Dotčené nemovitosti do katastru nemovitostí bude podán 
příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o  povolení 
vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná. 

2. Povinná tímto zmocňuje Oprávněnou, aby jí zastupovala v řízení před příslušným katastrálním pracovištěm 
ve věci zřízení práva k Dotčené nemovitosti podle této Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh na 



16010-043428, VPI Úvaly, lokalita Výpustek 2 

vklad práva k Dotčené nemovitosti. Udělení zmocnění a jeho přijetí Smluvní strany potvrzují svými podpisy 
této Smlouvy o zřízení věcného břemene. 

3. Služebnost - věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku 
zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí).  

 

Článek VII.  

Další ujednání 

1. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předá bezplatně Oprávněná v digitální podobě 
Povinné v otevřeném formátu .dwg či .dxf k záznamu do technické mapy města a geometrický plán pro 
vyznačení rozsahu věcného břemene v neuzamčeném formátu .pdf k archivaci. 

2. V případě provádění oprav, úprav za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, 
včetně jejího odstranění, jakož i všech dalších případných činností na Součásti sítě elektronických komunikací 
je oprávněný povinen splnit podmínky uvedené v odstavcích 3 a 4. 

3. Při zásahu do povrchů komunikací a provádění výkopů a rýh, je ten, kdo zřizuje služebnost (věcné 
břemeno) na nemovitosti města Úvaly jako oprávněný povinen dodržovat Zásady a technické podmínky 
pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh, schválených radou města Úvaly, 
v platném znění ke dni zahájení prací (dále jen „technické zásady“); technické zásady jsou dostupné na 
webu mestouvaly.cz nebo jsou dostupné k nahlédnutí na Městském úřadu Úvaly. 

  

4. Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení  

1. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, zákona o elektronických komunikací a s obsahem smlouvy souvisejících dalších 
předpisů. Kde je ve smlouvě uveden termín »služebnost« nebo »věcné břemeno« je tím myšlena v obou 
případech totožná služebnost vymezená v této smlouvě. 

2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se 
stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních 
ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Strany se zavazují v rámci této smlouvy 
nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a 
tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek 
nebo jeho část, strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým 
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního závazku obsaženém v této smlouvě. Totéž platí i pro případ smluvní mezery. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se 
zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, 
včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na webových stránkách 
města. 

4. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje druhé 
smluvní strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech 
případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní 
strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-
mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje 
shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, 
ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut 
souhlas subjektem osobních údajů. 

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

http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560
http://www.mestouvaly.cz/samosprava/vyhlasky-a-narizeni/zasady-a-technicke-podminky-/#msg560


16010-043428, VPI Úvaly, lokalita Výpustek 2 

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

7. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy přechází i na právní nástupce smluvních stran o čemž jsou smluvní 
strany povinny právního nástupce informovat; za informaci pro právního nástupce se považuje i zveřejnění 
smlouvy na webových stránkách smluvní strany nebo podle zákona (např. zveřejnění smlouvy v registru 
smluv) anebo založením smlouvy do Katastru nemovitostí. 

8. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o právu provést stavbu přecházejí 
na právní nástupce Smluvních stran, které se zavazují své právní nástupce s jejím obsahem seznámit. 

9. Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu lze měnit výhradně novou smlouvou o zřízení věcného břemene 
– služebnosti uzavřenou podle zákona. 

10. Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, 
základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit 
obsah této smlouvy. 

11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

12. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R- …….. na svém zasedání konaném 
dne ……., a pověřila jejím podpisem vedoucího odboru investic a majetku městského úřadu Úvaly Mgr. 
Petra Maturu; tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní 
stranou a se souhlasem rady města. 

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

14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Oprávněná 
a tři stejnopisy obdrží Povinná a jeden stejnopis bude použit ke vkladovému řízení příslušnému 
Katastrálnímu úřadu. 

- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 3141-105/2019 ze dne 25.9.2019 , potvrzený 
Katastrálním úřadem pro Středočeský  kraj, Katastrálním pracovištěm Praha východ  dne 30.9.2019 pod 
č. PGP-3361/2019-209 

 
 

15. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
V Úvalech dne                                          V Praze dne  
 
 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

 Mgr. Petr Matura Soňa Plíhalová 

    vedoucí odboru investic             v plné moci za CETIN a.s. 
a dopravy MÚ Úvaly                                            a společnost TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. 
    

 















Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 160993                                                        

IČO 29026806             DIČ CZ29026806           tel.,fax. (+420) 326 903332        mail:jansa@jansacz.cz 

 

 

JTS CZ s.r.o., Husova 1712/5, Brandýs nad Labem, 250 01 

 

Jansa 

  Traffic 

     Systems  
 

-       servis, údržba a výstavba světelných signalizačních 
zařízení 

- servis, údržba a výstavba parkovacích systémů 

- správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení  

- projektování vyhrazených el. zařízení  

- nákup a prodej dopravní techniky 

- vyhledávání kabelových tras a poruch 

 

Váš dopis značky / ze dne                         Naše značka                         Vyřizuje                            Brandýs nad Labem 

                                                                                                                                                              20. ledna 2020    

  

 

Věc: ceny smlouva SSZ 4/2011 

 

     Na základě ujednání v článku IV/4 upravujeme ceny uvedené v článku II. o výši inflace za 

rok 2019. Výše inflace je 2,85%  a částky jsou zaokrouhleny na celé desetikoruny: 

 

1) kontrolní činnost 

a) pravidelné technické prohlídky jedné SSZ jednou za rok v ceně Kč 5240,- 

b) pravidelnou technickou revizi jedné SSZ jednou za dva roky v ceně Kč 9680,- 

c) pravidelnou měsíční technickou prohlídku jedné SSZ jednou za měsíc v ceně Kč 

1490,- 

d) pravidelnou běžnou údržbu za použití montážní plošiny jednou za měsíc v ceně Kč 

1430,- 

a) pravidelnou běžnou údržbu - výměnu žárovek za použití montážní plošiny jednou za 

půl roku v ceně Kč 3040,-, cena žárovek 32 ks  á 53,- = 1696,-Kč, dohromady 4736,- 

Kč 

2) opravy, rekonstrukce, úpravy SSZ dle potřeb objednatele a odstranění závad uvedených 

v technických protokolech o kontrolách SSZ. Cena bude určena dohodou. Při výpočtu 

ceny se bude vycházet ze základní částky 430,-Kč za práce provedené na venkovní 

výstroji a 660,-Kč za práce na řadiči za odpracovanou hodinu. 

3) revize silnoproudé části budou provedeny každé tři roky v ceně 3550,-Kč za jednotlivou 

SSZ.  

 

             
 Jansa Miloš, jednatel 

              

             Město Úvaly 

  se sídlem Městský úřad Úvaly 

 

  Pražská 276 

  250 82 Úvaly 

 

 

 

 

 

 











Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
 
 

 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

Záměr města 

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

zveřejňuje vyhlášení záměru na prodej  nemovitosti čp.105, která je součástí pozemku parcelní číslo 

293 a pozemku parcelní číslo 298/17v k.ú. Úvaly u Prahy za nabídkovou cenu. Nejnižší nabídková 

cena je stanovena znaleckým posudkem číslo 3990-91/2019 na částku 2 593 360,-Kč včetně DPH. 

 
 

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

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

Úvaly 250 82  v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a heslem  
„ prodej nemovitosti čp.105 ²“ nejpozději do ……...  

 

 

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

nabídek. 

V případě, že nebude podána žádná žádost o prodej předmětného pozemku, prodlužuje se doba zveřejnění 

vždy do 15. dne následujícího měsíce. 

 

 

starosta města  

Petr Borecký 

 

 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
 
 

 

 

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

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

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

 

 

 

 
 

Záměr města 

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

zveřejňuje vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v čp.105, Škvorecká ulice., Úvaly za 

účelem provozování muzea obuvnictví a dalších řemesel v rozsahu: 

- sklepní prostory o celkové výměře 244,95 m² 

- 1.NP o celkové výměře 239,88 m² 

 

  
Tento záměr byl schválen usnesením rady města Úvaly č. ……. ze dne ……. 
Vyjádření a nabídky lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu:  
MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95 , Úvaly 250 82 v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT“ a heslem „ 

pronájem čp.105 “ nejpozději do ………... 

Podmínky pronájmu: 

 - veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu  

pronajímatele 

- veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je požadovat zpět ani při skončení 

nájmu 

- smlouva bude uzavřena na dobu určitou 

- s nájemcem bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí po dobu než dojde ke změně užívání pronajatých prostor 

Žádost musí obsahovat: 

- minimální výše nájemného bude činit ………….,-Kč/měs. 

- adresu žadatele, telefon, fax, e-mail 

- u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku (ne starší 3 měsíců) 

- u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) 

- u fyzických osob vyplněný formulář „Informace, poučení a souhlas subjektu s poskytováním osobních údajů“ 

- návrh smlouvy  

 

O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na MěÚ Úvaly odbor investic a dopravy tel. 281091557, 

vyrozuměn bude pouze vybraný zájemce.  

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

nabídek. 

V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem předmětných nebytových prostor, prodlužuje se doba 

zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce. 
 

starosta města  

Mgr.Petr Borecký 

Vyvěšeno: 

Sejmuto:  

 

 

 

 

 

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






U Vodojemu 914/15 Tel.: +420 725 795 070 IČ: 28414691 UniCredit Bank a.s.,  
Praha 4, Libuš 142 00 e-mail: info@profiodpady.cz DIČ: CZ28414691  č.ú.: 2107689652/2700 

  
- 1 - 

Dohoda o ukončení 

smlouvy o provádění stacionárního sběru nebezpečných odpadů a o 

provádění stacionárního sběru objemných odpadů 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Společnost:   Město Úvaly 

Se sídlem:   Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

Jednající:   Ing. Alexis Kimbembe - místostarosta města 

IČO:    00240931    

DIČ:    CZ00240931 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:   107 – 97200227/0100 

Provozovna:  Město Úvaly 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

Společnost:   David Fidler 

Se sídlem:                   Slunečnicová 2283/42 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

Jednající:  David Fidler 

IČO:                                    70762881 

DIČ:                                 CZ6711102002 

Bank. Spojení:                ČS – Praha 9 

Číslo účtu:                        255121349/0800 

 (dále jen „Provozovatel“) 

(Objednatel a Provozovatel společně dále též „Smluvní strany“) 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že ukončují ke dni 30.4.2020 smlouvy:   

- Smlouvu o provádění stacionárního sběru nebezpečných odpadů ze dne 

22.12.2004,  

- Smlouvu o provádění stacionárního sběru objemných odpadů ze dne 30.6.2008, 

 (dále jen „Dohoda“).  

2. Dohodu schválila rada města Úvaly R-_____/2020 dne …………… 2020, a pověřila 

místostarostu města k jejímu podpisu. 

3. Tato Dohoda je vyhotovena v 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři 

vyhotovení obdrží město Úvaly, jedno vyhotovení obdrží Provozovatel po podpisu 

této Dohody. 



U Vodojemu 914/15 Tel.: +420 725 795 070 IČ: 28414691 UniCredit Bank a.s.,  
Praha 4, Libuš 142 00 e-mail: info@profiodpady.cz DIČ: CZ28414691  č.ú.: 2107689652/2700 
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V Úvalech, dne      V Úvalech, dne  

 

 

     

.................................................    .................................................... 

za Provozovatele       za Objednatele 

David Fidler                Ing. Alexis Kimbembe 

                 místostarosta města 
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Smluvní strany: 
Město Úvaly 
se sídlem: Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  
IČ:  00240931   
DIČ:   CZ002240931 
zástupce: Mgr Petr Borecký, starosta Města Úvaly 
bankovní spojení: 9005-1524201/0100 
 
jako „prodávající“ na straně prvé 
 

a 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 
se sídlem:  Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4 
IČ:   65993390  
DIČ:   CZ65993390 
zástupce:  Ing. Iva Chalupová, MBA, ředitelka ŘSD ČR, Správa Praha 

na základě jmenování ze dne 01.02.2019  
 
jako „kupující“ na straně druhé  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto  
 

K U P N Í  S M L O U V U  
č. 3041/31/2019-31120-HOM 

I. 
1.1 Prodávající je výlučným vlastníkem nemovitosti a to pozemkové parcely označené 
parcelním číslem 2611/2 o výměře 272 m2, která je zapsána na listu vlastnictví 10001 
pro  katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Praha – východ. 
 
1.2 Geometrický plán pro rozdělení pozemků č. 3083-3006/2019 pro katastrální území 
Úvaly u Prahy, který náležitostmi odpovídá právním předpisům a byl potvrzen Katastrálním 
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ dne 2. 4.2019, 
odděluje z pozemkové parcely 2611/2 pozemkovou parcelu 2611/6 o výměře 50 m2. 

 
II. 

2.1 Prodávající touto smlouvou prodává a odevzdává  pozemkovou parcelu označenou 
parcelním číslem 2611/6 o výměře 50 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, právy 
a povinnostmi, kupujícímu za kupní cenu uvedenou v článku 3.2. této smlouvy. (dále jen 
„předmět převodu“). 
 
2.2  Kupující předmět převodu kupuje a přijímá do vlastnictví České republiky a stává se 
příslušným hospodařit s předmětem převodu pro zajištění veřejně prospěšné stavby: „Přestavba 
křižovatky silnic I/12 a II/101 Úvaly – přestavba OK“, na kterou bylo dne 13.11.2018 
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Městským úřadem Úvaly, stavebním odborem vydáno Územní rozhodnutí č.j:MEUV 
11974/2018STU, které nabylo právní moci dne 6.12.2018. 
 

III. 
3.1 Předmět převodu je popsán a ohodnocen ve znaleckém posudku č. 2372 znalce Ing. 
arch. Jiřiny Böhmové ze dne 10. 05.2019 částkou 12.650 Kč. 
 
3.2 Smluvní strany se dohodly, že prodávající kupujícímu touto smlouvou prodává a 
odevzdává předmět převodu specifikovaný v odst. 2.1, a to včetně všech součástí 
a příslušenství, za kupní cenu ve výši 12.650 Kč (slovy: dvanáct tisíc šest set padesát korun 
českých). 
  
3.3 Kupní cenu se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu na jeho účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy do 60 dnů ode dne, kdy obdrží vyrozumění o provedeném vkladu vlastnického práva 
k předmětu převodu do katastru nemovitostí ve prospěch kupujícího. 
 

IV. 
4.1 Předmět převodu se prodává ve stavu, jak je popsán ve shora uvedeném znaleckém 
posudku. Prodávající dále prohlašuje, že na něm neváznou žádné dluhy, břemena, zástavní 
práva a že neví o žádných vadách faktických ani právních, na které by měl být kupující zvláště 
upozorněn. Smluvní strany se dohodly, že na kupujícího nepřecházejí žádné dluhy, ani případný 
dluh zajištěný zástavním právem váznoucím na předmětu převodu. 
 
4.2  Kupující prohlašuje, že zná dostatečně stav předmětu převodu a v tomto stavu jej 
s ujištěním prodávajícího dle předchozích ustanovení této smlouvy bez výhrad přijímá.  
 

V. 
5.1  Vlastnictví k předmětu převodu, jakož i veškerá práva a povinnosti, nebezpečí a užitky 
s převodem spojené, se nabývá vkladem do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 10 zákona 
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí zajistí kupující, který současně uhradí 
příslušný správní poplatek s ním spojený. 

 
5.2 Smluvní strany se zavazují, pro případ, že katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu 
neprovede zápis věcných práv podle této smlouvy, učinit bezodkladně veškeré nezbytné úkony 
k odstranění překážek pro zápis práva. 
 

VI. 
6.1.  V souladu s ust. § 3a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, má prodávající právo na vrácení 
převedených práv, pokud nebude zahájeno uskutečňování účelu převodu do 5 let od uzavření 
smlouvy. Toto právo musí prodávající uplatnit písemně u kupujícího. Převedená práva budou 
následně prodávajícímu vrácena po vrácení kupní ceny kupujícímu. 
 

VII. 
7.1  Nabytí vlastnického práva k nemovité věci Českou republikou dle této smlouvy je 
v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí 
nemovitých věcí, osvobozeno od daně z nabytí nemovitostí. Dle ust. § 40 zákonného opatření 
Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovité věci, se daňové přiznání nepodává.  
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VIII. 
8.1 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů odprodej nemovitostí uvedených v článku 
II. této kupní smlouvy na svém řádném zasedání Zastupitelstva města …………… konaném 
dne ……………  
 
8.2. Záměr na uzavření smlouvy o prodeji pozemku dle ust. § 39 zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, byl schválen usnesením Rady města Úvaly usnesením č. R- [doplní město Úvaly] 
dne [doplní město Úvaly] a zveřejněn na úřední desce města Úvaly od [doplní město Úvaly] do [doplní 
město Úvaly]. 

 
IX. 

9.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), správcem osobních údajů subjektů údajů. 
Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich rozsahu a 
účelu zpracování a přehledu práv a povinností ŘSD ČR, jsou zveřejněny na webové stránce 
ŘSD ČR (www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/gdpr) a při uzavírání smlouvy, nebo kdykoli v 
průběhu jejího trvání, budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně 
na adresu sídla ŘSD ČR nebo do jeho datové schránky ID zjq4rhz. 
 
9.2. Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje druhé 
smluvní strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech 
případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní 
strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených 
e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a 
to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou 
jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů 
platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 
 
9.3. Kupující souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy na transparentní 
účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit nejméně tyto 
informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo 
účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li 
plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti. 
 

X. 
10.1  Kupní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno 
pro katastrální úřad a po jednom pro obě smluvní strany. 
 
10.2  Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů dle jejich pravé a svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící nakládání s nemovitostmi; smluvní účastníci taktéž prohlašují, že nejsou 
omezeni ve svéprávnosti. 
 
10.3 Prodávající bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jenž nese v určitých případech 
zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv vedeném pro tyto účely 
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Ministerstvem vnitra. ŘSD ČR bere na vědomí, že prodávající zveřejňuje smlouvu včetně 
dalších podmínek a dohod v rámci informací veřejnosti na webových stránkách města Úvaly. 
  
10.4  Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na všech náležitostech, u nichž bylo dosažení 
shody předpokladem pro uzavření této smlouvy. 
 
10.5  Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla dohodnuta žádná jiná vedlejší ujednání 
ve smyslu ust. § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, než ta, jež jsou obsažena v textu této smlouvy. 
 
 
V ………………………… dne…………. 
                          

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

  
……………………………………                       ………………………..…………………. 
Mgr. Petr Borecký     Ing. Iva Chalupová, MBA 
starosta Města Úvaly     ředitelka ŘSD ČR, Správa Praha 
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Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 

Rada   města   Úvaly  dle   usnesení   č. R-…/2020   ze   dne  ……….2020  a  dle  § 102 

zákona        č. 128/2000 Sb.,  o obcích, v   platném znění ve spojení s ustanovením  § 10 a 
násl.  zákona č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů, rozhodla o přidělení dotace pro níže uvedeného příjemce dotace. 
 

 

Město Úvaly, 

IČO 00240931 

se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly  

zastoupené starostou města Petrem Boreckým 

/dále jen poskytovatel/  
 

a  

 

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. 

základní organizace Jirny, Šestajovice, Zeleneč 

IČO  65998375 

se sídlem Brandýská 9,  250 90 Jirny  

zastoupen předsedou Ladislavem Csíkem 

bankovní spojení: 182531266/0300 

/dále jen příjemce dotace/  
 

 

uzavírají spolu tuto:  
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce   

 

Článek I. 
Účel dotace 

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Úvaly ve formě 
dotace (dále jen „dotace“).  

1.Dotace se poskytuje na podporu činnosti  (dále jen akce, na základě schválené žádosti). 
2.Dotace je poskytována na základě dle usnesení č. R- …/2020 ze dne ……...2020 Rady města 
Úvaly.  

3. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat na svou vlastní zodpovědnost, 
v souladu s právními předpisy, podmínkami této smlouvy.  
4. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).  
5. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole) veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni 
všechna ustanovení tohoto zákona.  
 

 



2 

 

Článek II. 
Výše dotace 

1. Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši ……….,- Kč slovy: …………… na realizaci 

akce uvedené v čl. I  
 

Článek III. 
Způsob úhrady dotace 

 

1.Dotace bude poukázána bezhotovostně na číslo účtu příjemce dotace č. 182531266/0300 

 

Článek IV. 
Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 

1.Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce  nejpozději do 31.12.2020. Prostředky 
dotace nelze převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných 
nákladů vzniklých při realizaci akce uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo 
bankovním převodem ve prospěch dodavatele zboží (dodávek), služeb. Uznatelné náklady ve 
skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do 
dne určeného v tomto odstavci.  
2. Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny akce jen s předchozím písemným souhlasem 
poskytovatele. Za podstatné změny akce se považuje např. podstatná změna rozpočtu, 
podstatná změna v obsahu, charakteru akce aj.  

3. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu 
uvedenému v čl. I. této smlouvy.  
4. Dotace je poskytována na uznatelné náklady akce.  

5. Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými 
předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, řádné a 
oddělené sledování čerpání dotace. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení 
originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace uvedením na výdajových 
dokladech, „hrazeno z dotace OBCE“. Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl v peněžním 
deníku označen „dotace obce“.  Veškeré doklady musí být uschovávány minimálně po 
dobu 10ti let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení akce. 
6. Příjemce je povinen předložit poskytovateli po ukončení akce, nejpozději do 31.1.2021 

finanční vyúčtování čerpání dotace. Příjemce doloží vyúčtování čerpání dotace soupisem a 

kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících její čerpání a předloží 
závěrečnou zprávu o realizaci záměru, na který žádal. Závěrečná zpráva bude v rozsahu 

maximálně na jednu A4. Součástí závěrečné zprávy může být například fotodokumentace, 
výstupy z akcí a činnosti. Součástí vyúčtování je prokázání případného spolufinancování ze 
strany příjemce dotace.  

7. Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech 
změnách, které by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků 
dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce 
povinen oznámit poskytovateli do 20 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají 
nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce apod., 
či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje.  
8. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), IČ, adresy sídla, názvu 
akce a výše poskytnuté dotace.  
9. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci akce bude uvádět obec jako poskytovatele 
části finančních prostředků. Při použití loga nebo znaku obce je povinen dodržet zásady pro 
jejich použití. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky na 
veřejná vystoupení a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup.  
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10. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého 
jména poskytovatele a akci realizovat v souladu s právními předpisy.  
11. Příjemce je povinen po dobu deseti let od konce roku, ve kterém došlo ke skončení akce  

archivovat podkladové materiály:  
-žádost včetně povinných příloh  
-tuto smlouvu  

-originály dokladů, prokazujících čerpání dotace  
-dokumentaci o zadání veřejné zakázky, je-li zadávána  

-závěrečné finanční vyúčtování akce.  

 

Článek V. 
Kontrola 

1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zvláštním právním předpisem 
kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta.  
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto 
článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály 
všech účetních dokladů prokazujících využití prostředků dotace v souladu s účelem akce.  

3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení 
realizace akce nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu pěti let od ukončení financování 
akce ze strany poskytovatele.  

4. Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného 
finančního vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto 
skutečnost na vyúčtování písemně potvrdí.  
 

Článek VI. 
Důsledky porušení povinností příjemce 

1. V případě, že příjemce po ukončení akce, nejpozději do 31.12.2020 nevrátí převodem na 
účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve 
smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě 
povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.  
2. V případě, že příjemce po ukončení akce nejpozději do 31.1.2021 nepředloží finanční 
vyúčtování dotace, považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen 
poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.  
3. V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou 
dotaci, případně její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. 
Prostředky se považují za neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s 
touto smlouvou.  

 

Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:  
a. provedení změny v akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez 
takového souhlasu.  
b. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 
smlouvou.  

c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.  
d. realizace akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné 
zakázky podle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.  
e. vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. IV. odst. 5 této smlouvy a nelze z něj 
zjistit, zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.  
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4. Smluvní strany se dohodly pro případ, že poskytovatel odstoupí od smlouvy podle čl. VII. 
odst. 2 této smlouvy, že příjemce poskytnutou dotaci vrátí poskytovateli do 30 dnů po doručení 
odstoupení. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční prostředky 
poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky.  
5. Pokud příjemce poruší jakoukoli jinou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy nebo 
pravidel příslušného dotačního programu a toto porušení není porušením rozpočtové kázně 
podle odst. 1 až 3 tohoto článku může poskytovatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 10 % (deset procent) z částky uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Tím není dotčeno 
právo poskytovatele na náhradu škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tuto smluvní 
pokutu na základě písemné výzvy a ve lhůtě stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel 
rovněž označí povinnost, která byla porušena.  
6. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního 
převodu na účet poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.  
 

Článek VII. 
Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody 
smluvních stran nebo odstoupením.  
2. Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného 
dotačního programu a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným příjemci. Závažným porušením se 
rozumí:  
a. realizace akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné 
zakázky podle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
nerealizuje veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem.  
b. provedení změny v akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez 
takového souhlasu.  
c. nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou.  
d. použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto 
smlouvou.  

3. Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci akce nebo z vlastního rozhodnutí 
nebude akci realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V 
takovém případě se příjemce zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 30 dnů po 
odstoupení.  
4. Odstoupení od smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a 
příjemce se jí nemůže platně domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co dotaci 
poukázal, postupuje příjemce podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.  
 

 

Článek VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem 
poskytovatele oprávněn starosta města Úvaly. Toto ustanovení se vztahuje i na podpis dodatků 
k této smlouvě a na odstoupení od této smlouvy.  
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
3. Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 
dodatků na základě dohody obou smluvních stran.  
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4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve spojení s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.  
5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro poskytovatele a 
druhé pro příjemce (každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení).  
6. Smluvní strany prohlašují, že žádost a příslušný dotační program mají k dispozici a že je 
příjemci jejich obsah znám. Příjemce se zavazuje, že tato pravidla dotačního programu bude při 
realizaci akce dodržovat.  
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle 
jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  
8. Příjemce a poskytovatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.  
9. Text této smlouvy byl schválen Radou města Úvaly dne ………… usnesením R- …/2020. 

 

 

V Úvalech dne …………………..   V……………….dne ……………………. 
 

 

 

 

……………………………………                 ………………………………………..  
 za město Úvaly                  za příjemce dotace 
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Veřejnoprávní smlouva 
o dotaci/příspěvku  na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona 

č.108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a podporu osobám 

za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, 

na rok 2020 
evidenční číslo smlouvy poskytovatele:  

 

 

S-1226/SOC/2020 

(dále jen „Smlouva“) 

 

 

 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

Středočeský kraj 

se sídlem:  Zborovská 11, 150 21  Praha 5 

IČ:   70891095 

DIČ:   CZ70891095 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu:  115-8521400217/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

a 

 

název příjemce: Město Úvaly 

se sídlem:  Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

Zastoupené:  Petrem Boreckým, starostou 

IČ:   240931 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  94-1110201/0710 

Číslo účtu zřizovatele: 94-1110201/0710 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

Smluvní strany uzavírají na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen také „ rozpočtová pravidla“), podle zákona č. 500/2004 

Sb., správního řádu, usnesení Zastupitelstva kraje č. ……………./ZK ze dne 27. 1 2020, na základě 

zákonného zmocnění dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tuto 

Smlouvu na období roku 2020 (od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020) takto: 

 

 

 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

1. Předmětem Smlouvy je zajištění financování a použití poskytnutých finančních prostředků 

k zajištění služby obecného hospodářského zájmu, na poskytování sociální služby, tedy činnosti 

nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem 

sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení ve spádovém území Středočeského kraje 

(popř. mimo toto spádové území pro občany Středočeského kraje) na rok 2020 v rozsahu základních 

činností služby a v souladu se „Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve Středočeském 

kraji na období 2020 – 2022“ v souladu s platnou Sítí sociálních služeb ve Středočeském kraji.  

Nejedná se o návazné služby, například služby volnočasového charakteru pro danou cílovou 

skupinu (kulturní, sportovní a společenské aktivity), služby sociálního podnikání mající charakter 

živnosti, nebo jiné obdobné služby.  

 

2. Na dotaci/příspěvek na poskytování sociální služby (dále jen „dotaci“) není právní nárok. 

Výše účelové dotace je konečná. 

 

3. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout příjemci jednorázovou účelovou neinvestiční 

dotaci ve výši 1 609 700 Kč (slovy jeden milion šest set devět tisíc sedm set korun českých) pro výše 

uvedený účel.  

 

4. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně ve dvou splátkách na účet příjemce, který je uveden 

v článku I. První splátka ve výši 60 % celkové dotace bude vyplacena na účet poskytovatele uvedený 

výše do 30 dnů od oboustranného podpisu této Smlouvy, druhá splátka bude vyplacena v termínu 

do 31. 7. 2020 ve výši 40 % celkové dotace. Tyto lhůty mohou být posunuty s ohledem 

na disponibilní prostředky ze státní dotace, které poskytovatel obdrží ze strany MPSV. 

Výše uvedené lhůty jsou orientační.  

 

5. Dotace je veřejnou finanční podporou v souladu s uzavřenou Smlouvou o pověření k poskytování 

služby obecného hospodářského zájmu č. S-0381/SOC/2020. Dotace je, jako jeden z veřejných 

zdrojů, součást vyrovnávací platby na zajištění poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. 

 

6. Dotace bude poskytnuta v souladu s podmínkami této Smlouvy a podmínkami obsaženými 

v následujících dokumentech pro poskytování dotací stanovenými v „Metodice dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2020“ (dále jen „Metodika SK“) a „Metodice Ministerstva práce a 

sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze“ (dále 

jen „Metodika MPSV“), na základě podmínek určených v „Pravidlech dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2020“ (dále jen „Pravidla“), v souladu s „Vyhlášením dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2020“ (dále jen „Vyhlášení“) a v souladu se „Střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb v Středočeském kraji na období 2020 – 2022“, (dále jen „ podmínky 

dotace“). 

 

http://www.kr-stredocesky.cz/


 

 

Odbor sociálních věcí  Zborovská 81/11 150 21 Praha 5  www.kr-stredocesky.cz    ID keebyyf 

Stránka 3 z 11 

 

Příjemce dotace se s podmínkami poskytování dotace seznámil (zejména s Pravidly, Metodikou 

SK a Vyhlášením) a souhlasí s nimi. 

 

III. POUŽITÍ DOTACE 

 

1. Dotace je účelově vázána výhradně na poskytování sociálních služeb příjemce v rozsahu platné 

registrace vydané dle § 78 zákona o sociálních službách příslušným správním orgánem podle zákona 

o sociálních službách. 

 

2. Příjemce bude poskytovat sociální službu ve spádovém území Středočeského kraje (popř. mimo 

toto spádové území pro občany Středočeského kraje) v souladu se zákonem  

o sociálních službách, s jeho prováděcími předpisy a s dalšími obecně závaznými právními 

předpisy: 

 

Druh služby 
Identifikátor 

služby 
Výše dotace 

Z toho částka 

určená na mzdy, 

platy a jejich 

navýšení 

Počet jednotek 

(lůžka/přepočt

ené úvazky 

v přímé péči) 

Z toho: počet 

lůžek pro osoby 

s problémovým 

chováním 

Pečovatelská služba 5000760 1 609 700,00 Kč 0,- Kč 4,5 0 

 

3. Poskytovatel poskytuje sociální službu vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. 

 

4. Kompenzační mechanizmus a parametry pro výpočet, kontrolu a přezkoumání výše účelové dotace 

je stanoven v Pravidlech a Metodice SK. 

 

5. Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě uvedené v podané žádosti o dotaci na poskytování 

sociálních služeb na rok 2020 pro každou službu zvlášť, nejpozději však do 31. 12. 2020. 

 

6. Uznatelným nákladem je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: 

a) vznikl v období realizace služby, tj. ve lhůtě uvedené v podané žádosti o dotaci nejpozději však 

do 31. 12. 2020, 

b) byl příjemcem uhrazen nejpozději do 20. 1. 2021, 

c) byl vynaložen v souladu s účelovým určením dle článku I. této Smlouvy, ostatními podmínkami 

této Smlouvy a podmínkami dotačního programu,  

d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční kontrole 

č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Příjemce dotace je povinen čerpat dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů/výdajů, které jsou 

definovány v části II. Metodiky SK. 

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PŘÍJEMCE 

 

1. Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v článku II. odstavce 1. této Smlouvy.  
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2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné, efektivní a účelné použití dotace.  

3. Příjemce dotace je povinen dotaci z rozpočtu Středočeského kraje použít pouze na úhradu 

uznatelných nákladů/výdajů, které jsou definovány v části II. Metodiky SK, v rozsahu základních 

činností, stanoveném pro příslušný druh sociální služby zákonem o sociálních službách a ve lhůtě 

uvedené v článku III. odstavce 5. této Smlouvy. Dotace z rozpočtu Středočeského kraje nesmí být 

použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odstavec 4 zákona o sociálních službách). 

V případě nedodržení této povinnosti příjemcem odpovídá za odvod za porušení rozpočtové kázně 

ve výši neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků 

v rozporu s podmínkami dotace.  

 

4. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými v žádosti 

č. M/2020/323 (dále jen „žádost“) popřípadě v souladu s údaji schválenými Odborem sociálních 

věcí, týkajících se nepodstatných náležitostí žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování 

sociálních služeb, které jsou uvedeny v této žádosti a které jsou pro rok 2020 podpořeny. 

 

5. Příjemce dotace je povinen čerpat dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů/výdajů, které jsou 

definovány v části II. Metodiky SK. 

 

6. Příjemce dotace je povinen vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně na každou službu zvlášť  

a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Příjemce dotace je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo zřejmé, že 

se jedná o náklad/výdaj hrazený na základě této Smlouvy. Příjemce dotace je povinen vést 

analytickou účetní evidenci všech účetních případů vztahujících se k poskytnuté dotaci. 

V případě nedodržení této povinnosti příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

ve výši 0,05 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

 

7. V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odstavce 3. zákona  

o sociálních službách v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce dotace povinen 

do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby, který je uveden v rozhodnutí 

o zrušení registrace, vrátit v tomtéž roce vyplacenou a nevyčerpanou poměrnou část dotace na účet, 

z něhož byla dotace vyplacena. Ve stejném termínu je nutné předložit pravdivé, řádné a včasné 

finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví 

zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 

Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).  

V případě, že příjemce dotace nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, zahájí 

poskytovatel dotace další kroky k vymáhání těchto prostředků. Odvod za porušení rozpočtové kázně 

se vyměří ve výši zadržovaných peněžních prostředků. 
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8. V případě vstupu do likvidace je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, které nebyly 

do data vstupu do likvidace použity na účel dotace, a to do 30 dnů od vstupu do likvidace, nejpozději 

však do 20. 1. 2021, na účet poskytovatele, z něhož byla dotace vyplacena, a ve stejném termínu 

předložit vyúčtování dotace v rozsahu, jak je výše uvedeno. 

 

9. V případě přeměny právnické/fyzické osoby příjemce je příjemce povinen vyžádat si souhlas 

s převodem práv a povinností z této smlouvy v dostatečném předstihu od poskytovatele (kraje). 

V případě nesouhlasu poskytovatele je příjemce povinen vrátit všechny prostředky dotace, 

které nebyly do data platnosti přeměny použity na účel dotace, a to do 30 dnů od přeměny, na účet 

poskytovatele, a ve stejném termínu předložit vyúčtování dotace, jak je výše uvedeno.   

 

10. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou činnost/stejný výdaj 

nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů za stejným účelem.  

 

11. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace tj. Středočeský kraj – 

tj. Odbor sociálních věcí prostřednictvím přílohy č. 1 Metodiky Středočeského kraje – „Hlášení 

změn“ o následujících změnách údajů uváděných v žádosti, a to nejpozději do 15 pracovních dnů 

ode dne, kdy tato změna nastala: 

- změna bankovního účtu příjemce dotace, 

- změna v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) mající vliv na výši dotace, 

zejména změna kapacity, či zrušení registrace sociální služby, změna dostupnosti služby atd., 

- přeměna právnické osoby, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy k přeměně právnické osoby 

došlo, 

- vstup právnické osoby do likvidace, a to do 15 pracovních dnů ode dne vstupu do likvidace, 

- změna názvu poskytovatele,  

- změna statutárního zástupce, 

- změna, kdy na lůžku pro osoby s problémovým chováním je poskytována služba osobě, která 

nesplňuje kritéria stanovená pro tato lůžka v části II. článku 4. Pravidel DŘ. 

Více informací je uvedeno v Metodice SK. 

 

V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech se považují povinností uvedené v tomto odstavci 

11, jako méně závažné porušení rozpočtové kázně. Příjemce je povinen za porušení těchto 

povinností uhradit poskytovateli částku odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající 0,05 % 

až 5% za každé porušení povinnosti pro každou službu zvlášť. Při stanovení výše odvodu se 

přihlédne k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

 

12. V případě změny rozpočtu dotace sociální služby dle př. č. 1 této Smlouvy, kdy poskytovatel 

přesouvá finanční prostředky uvnitř kapitoly rozpočtu služby, je příjemce dotace povinen písemně 

informovat poskytovatele dotace tj. Středočeský kraj o změně rozpočtu sociální služby nejpozději 

do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, nejpozději však do 31. 12. 2020. K tomuto 

poskytovatel využije přílohu č. 1 Smlouvy. 
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13. V případě, že příjemce dotace požaduje přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými kapitolami 

rozpočtu dotace služby, musí o tuto změnu rozpočtu dotace požádat poskytovatele dotace, 

tj. Středočeský kraj prostřednictvím přílohy č. 1 Metodiky SK a doručit změnu nejpozději  

do 30. 11. 2020. Tato žádost bude posléze předložena ke schválení Radě Středočeského kraje 

v nejbližším možném termínu. Po projednání Radou Středočeského kraje bude příjemce dotace 

vyrozuměn o schválení či zamítnutí změny. Do doby rozhodnutí Rady nesmí příjemce prostředky 

přesunout. Nedodržení tohoto postupu je porušením smluvních podmínek. 

 

14. Přesun finančních prostředků, který je uvedeny v odstavcích 12. nebo 13. je možný pouze v rámci 

jedné služby. Přesun finančních prostředků není možný mezi jednotlivými službami příjemce 

dotace, takový přesun bude klasifikován jako porušení rozpočtové kázně. 

 

15. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit do 15 pracovních dnů svůj zánik, 

transformaci a sloučení prostřednictvím přílohy č. 1 Metodiky SK – „Hlášení změn“. Současně je 

povinen přednostně vypořádat podle pokynů poskytovatele dotace vztahy s krajským rozpočtem 

týkající se dotace.   

 

16. Příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně poskytnout 

požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními službami, na něž je 

čerpána dotace. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech se považuje tato povinnost, která 

trvá déle než 15 dní od prokazatelného doručení žádosti poskytovatele na doplňující informace 

příjemci, jako méně závažné porušení rozpočtové kázně. Příjemce je povinen za porušení této 

povinnosti uhradit poskytovateli částku odvod za porušení rozpočtové kázně odpovídající výši 

0,05 % za každý započatý měsíc z již poskytnutých finančních prostředků na jednotlivou službu 

zvlášť, které se porušení týká, až do doby, než příjemce splní svou povinnost vůči poskytovateli 

uvedenou v tomto článku. 

 

17. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související s poskytováním sociální 

služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu po dobu 10 let od ukončení 

financování na základě této Smlouvy a to způsobem, který je v souladu s platnými právními 

předpisy České republiky. V případě nedodržení této povinnosti může dojít k vyměření odvodu za 

porušení rozpočtové kázně až do výše neprokázaných výdajů na čerpání dotace dle podmínek 

dotace. 

 

18. Příjemce dotace je povinen provést pravdivé, řádné a včasné finanční vypořádání poskytnuté dotace. 

 

Finanční vypořádání poskytnuté dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku, 

nejpozději k 31. prosinci roku, na který je dotace poskytnuta, včetně zahrnutí souvisejících 

nákladů/výdajů, které budou proplaceny do 20. ledna roku následujícího po roce, na který byla 

dotace poskytnuta.1  

                                                      
1 § 3 odstavec 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příjemce dotace předloží v souladu podmínkami dotace finanční vypořádání do 20. 1. 2021 včetně. 

Do 20. 1. 2021 musí být vráceny (tj. i připsány) i případné vratky dotací 

na účet: 115-8521400217/0100. 

Vratku dotace je nutno zaslat za každou jednotlivou službu zvlášť. 

Finanční vypořádání bude předloženo Středočeskému kraji, jehož prostřednictvím byla dotace 

vyplacena. 

Podkladem pro finanční vypořádání dotace je: 

 formulář pro vypořádání účelové neinvestiční dotace, 

 čestné prohlášení k finančnímu vypořádání, 

 tabulka Položkového čerpání neinvestiční dotace na sociální službu - na podporu sociálních 

služeb dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 

2020 – Středočeský kraj 

 tabulku nákladů a výnosů (zdrojů) služby, 

 příp. další dokumenty uvedené na webových stránkách kraje. 

Všechny tyto dokumenty jsou dostupné ke stažení na webových stránkách kraje v sekci: SOCIÁLNÍ 

OBLAST. 

Zpracovaný podklad pro finanční vypořádání dotace bude podepsán statutárním zástupcem příjemce 

dotace, nebo jím pověřenou osobou.  

Finanční vypořádání dotace na tiskopisech doručí příjemce dotace písemně na podatelnu Krajského 

úřadu SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, popř. elektronicky datovou zprávou nejpozději 

do 20. 1. 2021 (finanční vypořádání skrze email nebude akceptováno). 

V případě příspěvkových organizací města a obcí je nutné finanční vypořádání podat skrze svého 

zřizovatele. Případné vrácené finanční prostředky musí být zaslány také do 20. 1. 2021 skrze účet 

zřizovatele. 

 

Při nedodržení uvedených povinností se postupuje podle příslušných ustanovení zákona 

o rozpočtových pravidlech. Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu 

nemusí být subjektu v následujícím roce uvolněny prostředky dotace na poskytování sociálních 

služeb. 

 

19. Pokud příjemci dotace byla v roce 2020 přidělena na základě této Smlouvy, dotace ve výši  

3 mil. Kč a více při součtu dotací na jednotlivé sociální služby, předloží do 31. srpna 2021 

poskytovateli dotace 1 originální výtisk zprávy auditora. Ověření musí být provedeno auditorem 

nebo auditorskou společností schválenou Komorou auditorů České republiky. 
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20. Ověření bude prováděno v souladu se standardem ISAE 3000 Ověřovací zakázky, které nejsou 

audity ani prověrkami historických finančních informací. Předmět ověření a obsah zprávy auditora 

je detailněji popsán v části IX. Metodiky SK. 

V případě, že příjemce dotace nedodá zprávu auditora ve stanoveném termínu, může být tato 

skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace v následujícím období.  

 

21. Příjemce dotace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a v souladu 

s dalšími právními předpisy České republiky umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících 

se k poskytnuté dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na základě Smlouvy a poskytnout součinnost 

všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.   

Pokud tak příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 % 

z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení 

účelu dotace. 

 

22. Příjemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě 

prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu s § 18 zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a informovat o splnění 

nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil. 

 

23. Příjemce není oprávněn bez souhlasu poskytovatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

Smlouvy třetí osobě. 

 

24. Příjemce je veřejným/dotovaným zadavatelem a je povinen postupovat při výběru dodavatelů zboží 

a služeb k financování nákladů spojených s realizací předmětu této dotační smlouvy v souladu se 

zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

25. V písemném styku s poskytovatelem je příjemce povinen uvádět evidenční číslo smlouvy 

poskytovatele, uvedené na straně 1. této Smlouvy, název akce a výši poskytnuté dotace 

poskytovatelem. Příjemce je povinen při peněžních operacích podle této Smlouvy ve vztahu 

k poskytovateli vždy uvádět jako variabilní a specifický symboly shodné symboly jako u příchozích 

plateb – splátky dotace ze strany poskytovatele. 

 

26. Poskytovatel dotace a příjemce dotace se dohodli, že v případě změny skutečností, které mají vliv 

na výši dotace nebo termín výplaty dotace, uzavřou dodatek této smlouvy, který je příjemce dotace 

povinen podepsat do 15 dnů od jeho doručení příjemci dotace. Odmítnout podpis může příjemce 

dotace pouze v případě chyby ve výpočtu dotace. V případě nepodepsání dodatku této smlouvy 

příjemcem dotace v patnáctidenní lhůtě, jeho odmítnutí, nebo nedůvodnému namítání chyby 

ve výpočtu dotace, se poskytovatel dotace a příjemce dotace dohodli, že se má za to, že jde 

o porušení rozpočtové kázně na straně příjemce dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně může 

být vyměřen ve výši 0,05 % až 100 % z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě 

rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu 

k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

http://www.kr-stredocesky.cz/
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27. Příjemce dotace je povinen pravidelně sledovat webové stránky Středočeského kraje: 

https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast, kde budou zveřejněny podstatné a doplňující 

informace k čerpání finančních prostředků. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE 

 

1. Při kontrole dodržování podmínek čerpání dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uplatnění sankcí 

při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje zejména podle zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

zákona č. 255/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a podle § 101a odstavce 6. zákona o sociálních službách. 

 

2. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti 

Krajský úřad Středočeského kraje, který také určí výši odvodu s přihlédnutím k závažnosti porušení 

rozpočtové kázně a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

 

3. Pokud poskytovatel zjistí, že příjemce nesplnil nebo nesplní některou z podmínek vyplývajících 

z podmínek dotace, je oprávněn zahájit potřebné kroky vedoucí ke zjištění, zda došlo k porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., či k porušení jiných podmínek pro poskytnutí 

dotace. Odvod za porušení rozpočtové kázně může být vyměřen ve výši 0,05 % až 100 % 

z poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ve kterém přihlédne při stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení 

účelu dotace. 

 

4. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace či v průběhu kalendářního roku podezření na porušení 

rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech či podmínkami dotace, je 

poskytovatel dotace oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí další splátky dotace. Tato 

skutečnost bude příjemci dotace oznámena dopisem vedoucího odboru sociálních věcí KÚSK, a to 

neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové kázně. V případě, že žadatel vyvrátí 

podezření porušení rozpočtové kázně, budou pozastavené splátky dotace žadateli následně 

uvolněny. 

 

5. V případě, že kontrolní orgán zjistí v průběhu kontroly, že příjemce neoprávněně použil finanční 

prostředky v rozporu s podmínkami dotace, je příjemce dotace povinen vrátit tyto finanční 

prostředky, které neoprávněně použil, do rozpočtu Středočeského kraje dle zákona o rozpočtových 

pravidlech. Neplnění povinností stanovených podmínkami dotace může mít za následek vyřazení 

ze Sítě sociálních služeb ve Středočeském kraji. 

 

6. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je příjemce povinen zaplatit penále ve výši  

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše stanoveného odvodu. 

O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti 

Krajský úřad Středočeského kraje. 

http://www.kr-stredocesky.cz/
https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast


 

 

Odbor sociálních věcí  Zborovská 81/11 150 21 Praha 5  www.kr-stredocesky.cz    ID keebyyf 

Stránka 10 z 11 

 

 

7. Prominutí nebo částečné prominutí povinnosti odvodu a penále může z důvodu hodných zvláštního 

zřetele povolit orgán Středočeského kraje, který o poskytnutí peněžních prostředků rozhodl, 

tj. Zastupitelstvo Středočeského kraje nebo Rada Středočeského kraje, a to na základě žádosti 

příjemce. 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 2 stejnopisy  

a příjemce 1 stejnopis.  

 

2. Tuto Smlouvu je možno měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma 

smluvními stranami, vzestupně číslovanými a výslovně prohlášenými za dodatky této Smlouvy. 

 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti pozdějším datem podpisu oprávněného zástupce kterékoliv 

ze smluvních stran. Pokud se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem 

uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel na sebe přejímá povinnost stanovenou zákonem 

č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zveřejnění 

Smlouvy v registru smluv. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu, sídla, výše, účelu a 

podmínek poskytnuté dotace. 

 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že práva a povinnosti, včetně poskytnutých prostředků na činnost 

uvedenou v článku II. a III. od 1. ledna 2020 do této chvíle neupravené, se řídí všemi ustanoveními 

této Smlouvy. 

 

5. Poruší-li příjemce některou z povinností, která je uvedena v této Smlouvě, je poskytovatel oprávněn 

tuto Smlouvu vypovědět. Výpověď musí mít písemnou formu a musí být prokazatelně doručena 

příjemci. Výpovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, 

kdy byla příjemci výpověď prokazatelně doručena. Po uplynutí výpovědní doby je příjemce povinen 

ve lhůtě do 15 dnů vrátit poskytovateli poměrnou část finančních prostředků, které nebyly použity 

na účel dotace na účet, z něhož byla dotace vyplacena, a zároveň ve stejné lhůtě předložit 

poskytovateli finanční vypořádání dotace. Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků 

dotace zpět na účet poskytovatele je den jejich připsání na účet poskytovatele. Poskytovatel je rovněž 

oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, poruší-li příjemce zvlášť hrubým způsobem povinnosti 

vyplývající mu z této Smlouvy. Výpovědní doba v tomto případě činí 10 dnů, a běží od následujícího 

dne po doručení výpovědi. Za zvlášť hrubé porušení se považuje porušení povinností uvedených 

v článku IV. této Smlouvy o dotaci, a také při jakémkoliv neúčelovém použití prostředků z dotace 

příjemcem v rozporu s podmínkami dotace. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět i v případě 

vstupu příjemce do insolvence. Neoznámení vstupu příjemce do insolvence poskytovateli je také 

zvlášť hrubým porušením této Smlouvy. Příjemce je povinen poskytovateli písemně oznámit 

do třiceti dnů od zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, že 

bylo na jeho osobu zahájeno insolvenční řízení. Příjemce je povinen do třiceti dnů od zahájení 
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insolvenčního řízení předložit poskytovateli vyúčtování dotace, aby bylo zřejmé, jaké prostředky 

nebyly do data zahájení insolvenčního řízení použity na účel dotace. Dnem vyhlášení úpadku nebo 

hrozícího úpadku na příjemce se stávají všechny prostředky dotace, které nebyly do data vstupu 

do insolvence použity na účel dotace, splatnými na účet poskytovatele. 

 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že se s celou Smlouvou před jejím podpisem seznámily a že Smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých skutečností, na základě jejich svobodné a vážné vůle, prosté 

omylu a nebyla sepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

7. O uzavření Smlouvy o dotaci na zajištění sociálních služeb na rok 2020 rozhodlo Zastupitelstvo kraje 

na svém zasedání dne  ……….. usnesením č. …………... a v případě tohoto právního úkonu 

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

ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti. 

 

8. Návrh Smlouvy o dotaci na zajištění sociálních služeb na rok 2020 byl schválen orgánem územního 

samosprávného celku na svém zasedání usnesením č.                     ze dne                     (pouze v případě 

uzavření Smlouvy s městem, obcí nebo příspěvkovou organizací obce či města). 

 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 upravený rozpočet dle přidělených finančních 

prostředků uvedených ve Smlouvě, a to pro každou službu zvlášť.  

 

 

 

 

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

 

Příjemce:                                     Poskytovatel:            

 

Město Úvaly  Středočeský kraj 

   

 

 

   

Petr Borecký  Oprávněný zástupce Středočeského kraje 

starosta   

 

  

http://www.kr-stredocesky.cz/


Př.č. 1

Název organizace:

IČ:

Druh služby:

Registrační číslo služby:

Výše dotace 

poskytnutá 

Středočeským krajem 

na základě Smlouvy

Požadavek na položkové 

čerpání dotace dle žádosti

Aktualizované 

položkové čerpání 

dotace

1 609 700 2 100 000 0 ok

2 100 000 0 ok

2 100 000 ok

0 ok

0 ok

0 ok

0 0 ok

0 0 ok

2.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč 0 ok

2.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč 0 ok

0 ok

0 ok

0 ok

0 ok

0 0 ok

2.6.1. Energie 0 ok

2.6.2. Telefony, internet, poštovné, ostatní spoje 0 ok

2.6.3. Nájemné 0 ok

2.6.4. Právní a ekonomické služby 0 ok

2.6.5. Školení a kurzy 0 ok

2.6.6. Opravy a udržování 0 ok

2.6.7. Cestovní náhrady 0 ok

2.6.8. Pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 ok

2.6.9. Ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, DPP, DPČ) 0 ok

2.6.10. Jiné 0 ok

0 ok

0 ok

Jméno statutárního zástupce: Petr Borecký, starosta

Podpis statutárního zástupce:

2.5. Jiné spotřebované nákupy

2.6. Služby

2.7. Odpisy

2.8. Ostatní náklady

1.4. Jiné osobní náklady

z toho 2) PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM

2.1. Dlouhodobý majetek

2.2. Potraviny

2.3. Kancelářské potřeby

2.4. Pohonné hmoty

1.3. Dohody o provedení práce

Položkové čerpání rozpočtu sociální služby - pečovatelská služba

Město Úvaly

00240931

pečovatelská služba

5000760

Druh finančních prostředků

CELKOVÝ OBJEM NEINVESTIČNÍCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

z toho 1) OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

1.1. Pracovní smlouvy

1.2. Dohody o pracovní činnosti
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Kronikářský zápis retrospektivní 1996/2019 

 

Kronika 1996 
Město Úvaly, Středočeský kraj 

 
 

retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem  
Jiřím Schneiderem v roce 1997  

a z podkladů dřívějšího kronikáře Stanislava  Sedlmajera. 

Shromážděné materiály a informace z archivu městských kronik a měsíčníku 
Života Úval sepsala a doplnila Mgr. Alena Janurová roku 2019 – správce archivu. 

Záznamy Jiřího Schneidera jsou ponechány v původním znění,  
přesunuty do kapitol a nové, doplňující informace, jsou psány kurzívou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikářský zápis retrospektivní, pořízený v roce 2019, má 53 stran, tj. slovy 

padesát tři. 
Schválen ….  dne …. 
 

Podpis pověřeného sestavením ….. 
Podpis starosty města Úvaly …. 
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Kronikář Jiří Schneider  
Narodil se v roce 1975. Zpracoval písemné podklady po Dr. Sedlmajerovi do 
kusých konceptů kronik za roky 1995, 1996, 1997, podobně jak bylo zmíněno 
v retrospektivní kronice za rok 1995. V době vykonávání funkce kronikáře 
studoval fakultu žurnalistiky a publicistiky UK. 
Shromážděné podklady nikdy nedopracoval do tvaru zápisu kroniky. Byl 
kronikářem krátce. 

 

Úvod 

 

Úvaly jsou v 90. letech 20. století nadále rozrůstajícím městem se snahou 
kontrolovat rozšiřování nad mez únosnosti. Městem, které přebírá správu do 
svých rukou a snaží se řešit v minulosti zanedbávané oblasti, jako je stav 

komunikací, odkanalizování, čištění odpadních vod, přívod dostatku pitné vody 
do obce a budování nových vodovodních řadů a v neposlední řadě plynofikaci 
města. To vše přináší nebývalý tlak na hospodaření a financování chodu města, 
na hledání dalších finančních zdrojů a státních dotací. Občané se učí pohybovat 
se v politice, ve funkcích zastupitelů a hledání vzájemných kompromisů. 
Snaží se město udržovat čisté a hezké, zelené a klidné, kulturní i sportovně 
založené, snaží se tím pokračovat v tradicích spolků, které to v minulosti 

umožnily a vlastně podnítily. Spolky byly vždy „otcové zakladatelé“ občanské 
pospolitosti. 

Úvalští občané potvrdili v květnových volbách do Poslanecké sněmovny 
demokratickou vyspělost a 78% účastí a 59% volbou dosavadní vládní koalice 

(ODS, KDU-ČSL, ODA) volili pravicověji než Praha. 
Tento rok charakterizoval starosta Ivan Černý jako období, kdy se podařilo 
uskutečnit řadu záměrů – výstavbu dalších vodovodních a plynových řadů, 
rekonstrukci bazénů koupaliště, konečnou úpravu ulice Žižkovy včetně chodníků, 
prozatímní úpravy ulic Rašínovy, Grégrovy, Dobrovského a V. Nováka. Podařilo 
se přestěhovat sochu Arnošta z Pardubic na náměstí a postupně obnovovat 
veřejné osvětlení. Velkou rekonstrukcí prošla školní budova čp. 7 (obecná škola) 
i vedlejší čp. 44 (domeček). Pro pokles příjmů města, zejména daňových, se 
zpomalily jiné investice – kanalizace, vodovod a plyn na Úvaláku, příprava 
výstavby čistírny odpadních vod u Hodova - neúspěšně se usilovalo o státní 
příspěvek na ni. Rostly ceny plynu, elektřiny, pohonných hmot, kancelářských 
potřeb. 
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Vzhledem k tomu, že většina obyvatel Úval pracuje v Praze, jsou ochuzeni o 

rovinu setkávání v místě. Proto město posiluje další oblasti, tj. volný čas, sport, 
kulturu, spolkovou činnost. Starosta vyzývá k pěstování této činnosti. 

I. Události z domova i ze světa – výběr 

Výběr události je zvolen tak, aby odrážel možné důsledky na život v našem 
městě, neboť mohly nějakým způsobem ovlivnit chování občanů či vedení města 
a jejich výčet dokresluje pro budoucnost ducha doby. 
 

Česká republika  

• 27. března – Na třídenní návštěvu přijela britská královna Alžběta II. 

• 5. května – Po vítězství nad týmem Kanady ve finále proběhly získalo české 
hokejové mužstvo ve Vídni titul mistrů světa. 

• 31. května – 1. června proběhly volby Poslanecké sněmovny. Z nich sice vyšla 
vítězně ODS, avšak pravicová koalice ztratila ve sněmovně většinu, neboť 
disponovala pouze 99 hlasy proti 101 hlasu opozice. Došlo k ustanovení 
menšinové vlády v čele s Václavem Klausem. 

• Fotbalový klub SK Slavia Praha vyhrál titul v 1. Gambrinus lize. 

• 30. června – Fotbalisté České republiky získávají stříbrné medaile na 
fotbalovém Mistrovství Evropy 1996 v Anglii, po finálové prohře s 
Německem, po prodloužení (1:2). 

• 15. a 16. listopadu proběhly v ČR první volby do Senátu. Jelikož to byly první 
volby, volilo se v celé republice všech 81 senátorů. 

• Byl spuštěn internetový portál Seznam.cz. 

Svět  

• 20. ledna – Na území Palestinské autonomie proběhly volby, byla zvolena 
Palestinská rada a Jásir Arafat se stal prezidentem. 

• 19. července – 4. srpna – se uskutečnily letní olympijské hry v Atlantě (USA). 

• 27. července – Při bombovém útoku na olympijský park v Atlantě zahynuli 

dva lidé a 112 jich bylo zraněno. 

• 1. října – Byla spuštěna satelitní televizní stanice Animal Planet pod vedením 
společností BBC a Discovery Communications. 

• 1. listopadu – V Kataru byla založena televizní stanice Al-Džazíra. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/27._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Bta_II.
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Poslaneck%C3%A9_sn%C4%9Bmovny_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dansk%C3%A1_demokratick%C3%A1_strana
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Slavia_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Desk%C3%A1_fotbalov%C3%A1_liga
https://cs.wikipedia.org/wiki/30._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mistrovstv%C3%AD_Evropy_ve_fotbale_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_do_Sen%C3%A1tu_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1sir_Arafat
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/27._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bombov%C3%BD_%C3%BAtok_na_olympijsk%C3%BD_park_v_Atlant%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Animal_Planet
https://cs.wikipedia.org/wiki/BBC
https://cs.wikipedia.org/wiki/Discovery_Communications
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Al-D%C5%BEaz%C3%ADra
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• 5. listopadu – V prezidentských volbách v USA zvítězil Bill Clinton nad 

republikánským kandidátem Bobem Dolem. 

• Česko, Itálie a Rumunsko vstoupili do EUROCONTROLu. 

• Konec první rusko-čečenské války (začala 1994). 

• Vstoupila v platnost celní unie EU s Tureckem. 

Umění 

• 21. května – AC/DC navštívili Česko, koncertovali v pražské Sportovní hale. 

• 7. září – Koncert Michaela Jacksona v Praze (zahájení světového turné 
HIStory). 

• 23. dubna – Ondřej Neff začal pravidelně vydávat internetový deník 
Neviditelný pes. 

• Rozpad české hudební skupiny Support Lesbiens. 

• Založena finská symphonic metalová kapela Nightwish. 

• Tina Turner vystoupila na stadionu Bohemians. 

 

Věda  

• 17. února – start sondy NEAR – první průlet kolem blízko zemní planetky 

Mathilda, první družice planetky a první přistání na planetce Eros. 

• Říjen – Oznámen objev prvního „opeřeného“ dinosaura  rodu 

Sinosauropteryx v čínském Liao-ningu. 

• 7. listopadu – Mars Global Surveyor se stala družicí Marsu. 

• 4. prosince – Mars Pathfinder – přistání na Marsu a první vozítko na Marsu. 

• Vydána verze 3.2 jazyka HTML. 

• Poprvé představen software ICQ. 

• Založen CESNET (Czech Educational and Scientific Network), který měl za 
úkol vybudovat páteřní akademickou síť pro akademická centra. 

 

Míra nezaměstnanosti v ČR byla 3,9% 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/5._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Volby_prezidenta_USA_1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bob_Dole
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rumunsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/EUROCONTROL
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C4%8Densko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1994
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomick%C3%A1_integrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Turecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/AC/DC
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
https://cs.wikipedia.org/wiki/HIStory:_Past,_Present_and_Future,_Book_I
https://cs.wikipedia.org/wiki/23._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Neff
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neviditeln%C3%BD_pes
https://cs.wikipedia.org/wiki/Support_Lesbiens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nightwish
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tina_Turner
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/NEAR_Shoemaker
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dinosau%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sinosauropteryx
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Liao-ning
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_Global_Surveyor
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mars_Pathfinder
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Markup_Language
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICQ
https://cs.wikipedia.org/wiki/CESNET
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II. Orgány městské správy 

Zastupitelstvo města Úvaly 

Starostou města Úvaly je v tomto roce stále Ing. Ivan Černý. Zástupcem starosty 
je Ing. Václava Baumanová. 
Namísto Ing. Miloslava Bredy, jenž přešel do funkce tajemníka MěÚ, se  
20. ledna 1995 stala předsedkyní bytové komise MUDr. Soňa Brousková. 
Nový člen RM  Roman Kroutil složil slib. 

Na uvolněné místo člena RM (viz kronika 1995) byl tajnou volbou (poměrem 
hlasů 9 pro - 2 prázdné hlasovací lístky - 3 proti) zvolen na VZMZ dne 5. března 
1996 pan Radovan Skřivan. 

 

Městský úřad 

Od 1. ledna 1996 byli jmenováni: vedoucí Stavebního úřadu Ing. Helena  

Bulíčková, vedoucím odboru životního prostředí Bohuslav Prokůpek a vedoucí 
sociálního odboru paní Marie Frýdmanová. 
Do funkce vedoucího odboru výstavby MěÚ Úvaly byla v červnu jmenována 
paní Ilona Reicheltová. Tuto funkci doposud vykonávala pouze prozatímně. 
 

Informace o činnosti správního odboru MěÚ Úvaly  
Odbor představuje svoji činnost, jejímž základním kamenem je matrika s náplní 
práce: archivace původních záznamů, současné řešení zápisu, obligatorní civilní 
matrika na rozdíl od římskokatolické podle církevního práva. Mezníkem v práci 
je rok 1950, kdy začínají být matriky jednotně vedeny. Matriční obvod zahrnuje 
Úvaly, Dobročovice, Šestajovice, Jirny (Nové Jirny), Horoušany a Horoušánky, 
tedy cca 7 000 obyvatel.  

Následuje zevrubný popis všech úkonů a povinností matrikáře. Připojeny jsou 

tabulky přehledů evidence obyvatel od roku 1990 do 1995, uzavřených sňatků 
v Úvalech, zápisy do knihy úmrtí, příjmy za správní úkony. Vedoucí správního 
odboru J. Krobová dále uvádí náplň práce jejího odboru, odpovídá zejména za 
dodržování a efektivní čerpání schváleného rozpočtu jí příslušících kapitol. (ŽÚ 
1/1996) 
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SPOZ (sbor pro občanské záležitosti) 
Jako každoročně, tak i v roce 1996, tento útvar MěÚ uvádí každý měsíc v ŽÚ 
jména nových občánků, které uvítalo město. Uvádí i jména občanů, kteří dosáhli 
významného životního jubilea a jména těch, s kterými se město rozloučilo a 
pozůstalým vyjadřuje soustrast. 

 

Rada města 

Poznámka – Janurová 2019: jednání Rady MZ, tak jak jsou popsána v Životech 
Úval, mají téměř vždy čísla jednání, někdy ovšem chybí číslo jednání a je 
označeno jen datem konání, někdy chybí dokonce popis celého jednání. Nabízí 
se otázka. Bylo jednání vůbec uskutečněno? Bylo-li, pak se nedostal záznam 
veřejnosti prostřednictvím ŽÚ do rukou? V roce zapisování retrospektivního 
záznamu kroniky 1996, v r. 2019, lze jen spekulovat. Podobně se stává, že i 
veřejná zasedání MZ jsou popsána takovým způsobem, že nelze s jistotou říct, 
kde byla pravda. Chybějící informace ale nic nemění na celkovém dojmu z dění 
v zastupitelstvu a Radě v průběhu toho roku. Dodatečným pátráním byly 
nalezeny kopie jednání RMZ a doplněna chybějící čísla či informace doplněny. 

Podrobnosti může najít zájemce ve Státním okresním archivu (SOkA) 
v Přemyšlení, kam město ukládá podle Spisového řádu materiály povinně 
archivované. 
 

V ŽÚ 2/1996 je záznam 1. jednání Rady MZ 9. ledna 1996. Příprava pronájmu 
tělocvičny TJ Sokol pro tělesnou výchovu základní školy (poznámka Janurová: 
ještě v roce 2019 trvá pronajímání prostor v sokolovně, protože kapacita školní 
tělocvičny naprosto nestačí potřebám a počtu žáků ZŠ Úvaly). RMZ mj. ukládá: 
zajistit zpracovatele architektonické studie náměstí Arnošta z Pardubic 

s ohledem na přemístění sochy Arnošta z Pardubic od trati; tajemníkovi 
navrhnout na jmenování nového kronikáře a týmu spolupracovníků, a převzít 
protokolárně od dřívějšího kronikáře materiály kroniky města; zadat výstavbu 
ČOV II a kanalizaci v jednom výběrovém řízení; RMZ souhlasí s odprodejem 

starých promítacích přístrojů MEO5KB MěÚ Klánovice; souhlasí s výší vodného a 
stočného, jak bylo vypočteno (dotace stočného občanům). 
 

Na 2.  jednání Rady MZ 30.1.1996 mimo jiné informoval starosta o 
předpokládané obnově elektrifikace Úval, zadání studie na přesun sochy 
Arnošta z Pardubic na náměstí ze stávajícího místa u trati a vypsání výběrového 
řízení na rekonstrukci školského objektu čp.44 (domeček). 
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V ŽÚ 4/1996 je informace ze 3. jednání Rady MZ z 20.2.1996 – mimo jiné uložila 
pokračovat v přípravě povodňového plánu (v ŽÚ 8/1996 je uvedeno, že potřebu 
plánu umocnily květnové - červencové povodně, MěÚ bude řešit problematiku 
ochrany před povodněmi, budou pověřenými pracovníky zjištěna geodetická 
data, která upřesní míru ohrožení dotčených nemovitostí – finanční podíl 
majitelů bude po skončení šetření činit 600,- Kč); dále uložila zajistit zpracování  
manipulačního řádu pro Mlýnský rybník a uhradit náklady na jeho zpracování; 
jednala o situaci v bytovém hospodářství obce a uložila zpracovat nová kritéria 
pro obsazování nových bytů; jmenovala pana J. Schneidera kronikářem města. 
 

Na 4. jednání Rady MZ (14.3.1996) zazněla: rozvaha o ploše obecních lesů 
v návaznosti na hospodářský plán Státních lesů, nutno připravit podklady o 
správě a údržbě obecních lesů, vyčištění lesů včetně likvidace vytěženého dřeva; 
informace - o pokračující plynofikaci; o variantách umístění služebny a zřízení 
Městské policie; o převodu nákupního střediska na firmu Potraviny – Vít;  
o povolení zřízení pro p. Venturu herny ve sklepních prostorách samoobsluhy  
na Homolce; o povolení veřejné sbírky na restaurování a přemístění sochy 
Arnošta z Pardubic. 

 

V ŽÚ 5/1996 jsou uveřejněna rozhodnutí Rady města z 5. mimořádného jednání 
(28.3.) a 6. rozšířeného jednání (9.4.). Mimo jiné o prodeji domu čp. 184 a 
přilehlého pozemku v Jiráskově ulici; o vedení samostatného útvaru životního 
prostředí novým zaměstnancem MěÚ B. Prokůpkem; o podpisu smlouvy na 

rekonstrukci čp. 44 – ZŠ domeček s firmou ELPON Kounice; dále RM ukládá 
odboru výstavby zmapovat stav komunikací a chodníků a následně stanovit 
pořadí naléhavosti oprav; RM ukládá vyzvat p. Vlčka, který dluží nájemné, 

k vyklizení pozemku v areálu cukrovaru – upozornění na možné soudní řešení; 
RM se zabývá informací o zřízení linek 304 a 303 firmy ROPID, neakceptována 
zastávka Zálesí; RM schvaluje odprodej 150 ks židlí z bývalého kina firmě Arts 
Agency (200,- Kč za kus); RM byla informována Ing. Baumanovou o nutnosti 
zaměření pozemků na nám. Svobody jako podklad pro výkup. Důležitým bodem 
jednání bylo také ručení TJ Sokol Úvaly – obec musí rozhodnout, zda bude ručit 
novému subjektu, Rada doporučuje zpracovat několik variant řešení. 
 

ŽÚ 6/1996 informuje  o zasedání RM č.7 ze 14.5.96: RM jednala o 3 bytech 

v nástavbě čp.7; o rekonstrukci čp.44 – prodražuje se o úpravu terénu; 

informace o možnosti výstavby domova důchodců z prostředků OkÚ Praha – 

východ; nezájem občanů o Pult centrální ochrany; přesun sochy Arnošta 
z Pardubic; mapování stavu chodníků a vozovek; schválení navržené studie 
realitní společnosti KIS Garant s.r.o. – 17 rodinných domů Fibichova ul.; o 
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splátkování daru městu 9 000, Kč od občanů na plynofikaci formou měsíčních 
splátek; 

 

ŽÚ 7/1996 informuje o 8. jednání RM ze 4.6.1996, mj. povodňovém plánu; 

předložených zásadách přidělování obecních bytů, pronájmu nebytových 
prostor v objektu TESKO aj. skladových prostor.  RM souhlasí se zahájením 
nástavby čp. 1346 a 1347 s podmínkou získání státní podpory a úvěru za 
přijatelných podmínek. Na tomto jednání přichází RM s využitím RD čp. 203 ve 

Smetanově ulici jako objekt pro MŠ. RM pověřila starostu podpisem smlouvy na 
provedení geologického průzkumu lokality ČOVII a podkladů pro výběrové řízení 
na stavbu s firmou Hydroprojekt CZ a.s. Praha. Rovněž byl starosta pověřen 
podpisem smlouvy s firmou ROPID na provoz autobusové linky č. 304 – Metro 

Českomoravská – N. Jirny – Úvaly nádraží ČD. 
 

Na 9. jednání RM 25.6. souhlasila RM s uzavřením smlouvy na dobu určitou do 
31.12.1996 s firmou Profi Kolín na zajištění pořádkové služby v rozsahu 4 hodin 

denně; zadala odboru výstavby objednat projektové práce na výstavbu 
nástupních ostrůvků pro zastávky autobusu č. 304, včetně odhadu finančních 
nákladů. Dále RM nesouhlasí s kolaudací rekonstrukce koupaliště, nedodělky a 
nekvalitní beton ad. – pověřuje jednáním s Vodními stavbami Ing. Horáka. 
 

O 10. jednání RM 23.7.96 – informuje ŽÚ 9/1996 – kromě jiného se jednalo o 
výkupu pozemků na nám. Svobody od církve římskokatolické ad. pro stavbu 

Domova důchodců; o výběru firmy na rekonstrukci tělocvičny ZŠ zničené 
povodní; o podkladech k dořešení likvidace chátrajících objektů u čp. 184. 
 

ŽÚ 10/1996 – 11. zasedání RM 20.8. a 12. zasedání 4.9. – stručně z jednání RM: 
přidělení bytů; odprodej osobních aut; inženýrské sítě na Úvaláku; prodej jezu 

na Výmole správci toku Povodí Labe, rekonstrukce sochy Arnošta z Pardubic – 

vybrán ak. sochař Kašpar a spol.; podklady výstavby ČOV II; reklamace prací 
firmy IMOS – plynové potrubí, vadný materiál. 
 

ŽÚ 11/1996 informuje o 13. jednání Rady MZ z 24.9.96 – zabývá se objektem 

čp. 203 (Smetanova ul.); programem plynofikace 1997-1998; projektem dešťové 
a splaškové kanalizace v ul. Prokopa Velikého; RM jednala o výši nájemného 
v nebytových prostorách zdravotního střediska a stanovila jeho výši na 400,- 
Kč/rok/m2 a výší zálohy na služby;  zástavbou lokality č. 49 ÚP firmou KIS 

Garant; schválením dotace na přemístění a restaurování sochy Arnošta 
z Pardubic; zástavním právem čp. 7  - nově vybudované byty; RMZ doporučuje 

schválit zadání firmě KIS Garant územního plánu zóny v části U Horoušánek. 
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(Poznámka Janurová 2019 – realitní kancelář KIS – Garant s.r.o. působila 
v Úvalech v 90. letech a zabývala se stavbou rodinných domků, zasíťováním 
(plynovod, vodovod, kanalizace, elektrosítě, trafostanice a drobné stavby, a to 
zejména v oblasti Úvaly Fibichova ul., Šámalova, Hodov a Horoušánky)). 
 

Informace o jednání RMZ č. 14 a 15/96  (15.10. a 5.11.) v ŽÚ 12/1996 – mj. je 

nutné uplatnit penále za nedodržení termínu rekonstrukce koupaliště vůči firmě 
Vodní stavby Praha; uvedeny informace -  harmonogram plynofikace, 

autobusové zastávky, stavba ČOV II, rekultivace černých skládek, vyhláška o 
umisťování reklamních tabulí, příprava stavby Domova důchodců – město hledá 
stanovisko k projektu (stavba z prostředků Okresního úřadu Praha - východ). 
Pro finanční náročnost pozastavuje RM stavbu v minulosti navrhovaných 
autobusových zastávek. 
 

ŽÚ 1/1997 – podává informace o jednání Rady MZ č.16/96 z 26.11.1996 – 

příspěvky pro sociálně slabší občany; ve 2. MŠ potvrzena nová ředitelka  
pí Schneiderová; rozpočet města a ZŠ na r. 1997; příprava změn územního plánu 
podle předložených požadavků občanů, firem a zájmů města; dopravní značení 
a situace, potřeba vybudování zpomalovacích pruhů;  autobusové zastávky; 
pronájem koupaliště; odprodej domu čp.184 V. Andresovi; osvětlení Na 
Ztraceném korci; RM byla informována o rezignaci Ing. V. Baumanové na funkci 
zástupce starosty k 31.1.1997 a uložila předání její agendy mezi pracovníky. 
Starosta poděkoval Ing. Baumanové za dosavadní 6letou práci. 
V článku Vl. Procházky „Pořád se něco děje“ redaktor uvádí celoroční přehled 
práce RM. Kromě jinde nezmíněné studie návrhu přemostění silnice 1. třídy I/12 
v Bulharské ulici (o vyhotovení projektu několika variant pěší lávky byla 
požádána firma Pontex – dřevěná, ocelová, železobetonová) (poznámka 
Janurová: lávka nikdy nebyla realizována, ani nejsou známy projekty), se 
v článku objevuje i žádost občanů oblasti Na Ztraceném korci o veřejné 
osvětlení. Opět byl zadáno vypracování projektu. 
 

ŽÚ 2/1997 – uvádí informace z jednání Rady MZ č.17/96 z 19.12.1996 – 

dopravní značení ul. Pražská; kontrola rychlosti vozidel v Úvalech; nájemní 
smlouvy; návrh tajemníka na úpravu organizační struktury MěÚ Úvaly – 8 

odborů – správní, finanční, sociální, výstavby, životního prostředí, správy 
majetku, živnostenský a stavební úřad = 24 pracovníků; ostatní zaměstnanci 
města – veřejně prospěšné služby 14 pracovníků, provozní zaměstnanci  
7 pracovníků, uvolněný funkcionář – 1 pracovník; celkový počet pracovníků = 46 
– RMZ schválila; RMZ schválila návrh Ing. Baumanové objednat kontrolu 
hospodaření MěÚ za rok 1996 u kontrolní komise OkÚ Praha – východ. 
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Růst nájemného 

Pro období 1. července 1996 do 30. června 1997 se Rada MZ rozhodla ponechat 

koeficient růstu nájemného bytů (stanovovaný v závislosti na velikosti obce) 
1,08 jako v roce předchozím. Vzhledem k ostatním koeficientům se tak základní 
nájemné (tedy ne služby) v Úvalech zvýšilo o 22,5%. Koeficient se vztahuje na 
všechny vlastníky pronajímající bytové prostory. Byla k tomu vydána obecně 
závazná vyhláška č.14/1996 a vysvětlení k ní. (ŽÚ 5/1996). 
V ŽÚ 7/1996 se nalézají Zásady pro hospodaření s byty (formuláře), které jsou 
ve vlastnictví města – Evidence žádostí, Podmínky pro zařazení do evidence, 
Kategorie A-C, Seznam, Nájemní smlouva – schváleno RM 4.6.1996. 

 

Vodné a stočné 

Rada MZ stanovila pro rok 1996 tyto ceny - za vodné 9,50 Kč/m3 pro 

domácnosti a 13,60 Kč pro podnikatele. Na stočné fakturované Vodovody a 
kanalizacemi Mladá Boleslav činilo 28,35 Kč/m3 se Rada rozhodla domácnostem 
přispět 10 Kč/m3. 

 

Veřejná zasedání MZ 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva 5.3.1996. V ŽÚ 4/1996 jsou 

uveřejněny výsledky hospodaření za rok 1995 – přebytek ve výši 11 100 000 Kč. 
Starosta informoval o jednání  
o přemístění sochy Arnošta z Pardubic, účelová dotace 300 000,- Kč nepokryje 
veškeré náklady, které bude nutno vynaložit na tuto akci.  
Byl vypracován projekt na chodník a kanalizaci v Dobročovické ulici, hledá se 
levnější varianta. Schváleno zakoupení staršího zametacího vozu pro čištění ulic.  
Spor s p. Hrazděrou pro neplacení nájemného bude řešen soudní cestou.  
Byly stanoveny hlavní zásady vydávání měsíčníku Život Úval – bude vydáván 
městem Úvaly a ne jako dosud městským úřadem (podrobně jsou Hlavní zásady 
pro měsíčník Život Úvaly uveřejněny v ŽÚ 7/1996).  

Proběhla konečně volba nového zastupitele místo J. Pospíšilové, stal se jím pan 
Skřivan. 
Významným bodem zasedání bylo jednání o přesplátkování úvěru TJ Sokol, 
spojeného s ručením městem. Koncem roku valná hromada TJ Sokol rozhodla o 
vystoupení z České obce sokolské a není dosud vyjasněno, zda město ručí za 
úvěr novému subjektu. (Vysvětleno proč došlo ke krokům TJ Sokol). 
Připomínky občanů – distribuce ŽÚ vázne, skauti roznášejí a zaučují se. Dotaz 
Ing. Beneše na vodovodní a kanalizační systém, majetek města a kontroly vody, 
čerpání, čištění atd. – odpověděl starosta Černý.  V ŽÚ 4/1996 naopak děkuje 
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paní Horáková za bezplatné roznášení měsíčníku Života Úval a chválí to jako 
historický počin. (Viz též informace v kapitole Život ve městě – Časopis Život 
Úval). 
Dotaz pí Pokorné na roli firmy Satca ve vztahu k Sokolu - vybavila hotel 

nábytkem, zvýšila tím hodnotu hotelu a očekávala návratnost. 
 

Veřejné zasedání městského zastupitelstva 23.4.1996 (ŽÚ 6/1996) navazuje na 
jednání RM a kromě jiného zadává B. Prokůpkovi zpracovat obnovu úvalských 
lesů (zadat čištění za kostelem firmě, náklady cca 25 000 Kč). 
Starosta pověřen podpisem smlouvy s f. ELPON – na rekonstrukci čp. 44.; 
úprava rozpočtu – 60 410 000,- Kč; projednána nástavba obecních domů čp. 
1346 a 1347 – projednání získání hypotečního úvěru. Projednána a schválena 

vyhláška o zřízení městské policie od 1.7.1996 se sídlem Pražská čp. 276, 

předpoklad 3 – 4 policisté. 
 

9. veřejné zasedání zastupitelstva města – projednávalo:  

studie výstavby rodinných domů v oblasti Setých – soukromá firma; dopravní 
řešení Pražské ulice, retardéry u MŠ; návrhy na změnu loňského dokončeného 
územního plánu; usnesení k rekonstrukci koupaliště; příprava výstavby ČOV II a 
splaškové kanalizace; odhadované škody způsobené květnovou povodní 
2 500 000 Kč, půjčka 150 000 na opravu protrženého stavidla Mlýnského 
rybníka v soukromém vlastnictví p. Prokůpka – přihlédnuto k veřejnému 
prospěchu z rybníka; nájemní smlouvy 3 bytů ve školní nástavbě; příspěvky na 

činnost spolků; autobusová linka 304 – nástupní ostrůvky nového prodloužení 
MHD; kontejnery na separovaný odpad; úpravu rozpočtu – nadále vyrovnaný; 
návrh výstavby Domova důchodců na nám. Svobody. (ŽÚ 8/1996) 
 

4. veřejné zasedání zastupitelstva města (????) konané dne 1.10.1996 (ŽÚ 
11/1996) (pozvánka v ŽÚ 9/1996 do hotelu Sport). 
Mimo jiné schváleny prodeje, koupě, směna a dary pozemků (nám. Svobody pro 
DD, ul. Chorvatská – výstavba RD, U Hodova pro podnikatelské účely, studny u 
koupaliště, dále schválen záměr pronájmu koupaliště v r.1997; činnost PROFI 

Kolín; obnova autoparku. 
 

10. veřejné zasedání městského zastupitelstva – konané 1.10.1996 (1.10.1996 
– opět ŽÚ 11/1996) – lehce zmatečné informace v ŽÚ – pomícháno jednání RM 
a VZMZ i ve vztahu k článku o pár stránek dříve. Nicméně občané, můžete si 
vybrat – informace jsou v podstatě podobné, týkají se investičních záměrů, 
koupě domu čp. 203, prodeje domu čp. 184 proti nádraží – nabídka trvá; 
zapojení objektů v majetku města na systém PCO – pult centrální ochrany 
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(firma PROFI Kolín); studie mostu pro pěší v Bulharské ul. přes silnici 1/12; 
pozastavena platnost vyhlášky o městské policii; v diskusi – připomínky 
k liknavosti řešení krádeží ve škole, volné pobíhání psů v ulicích, neoznačené 
přechody pro chodce (pozn. Janurová 2019). 

Z informací v ŽÚ ze zasedání také vyplývá, že město podle kontroly okresního 
požárního rady, nesplnilo některé závažné kroky: chybí vyhláška o požární 
ochraně; není jmenován velitel sboru dobrovolných hasičů; není jmenován 
preventista (kontrola protipožárních zabezpečení v domácnostech); sbor má 
malý počet členů; technika není v pořádku.  
 

5. veřejné zasedání MZ konané dne 10.12.1996 – ŽÚ 1/1997 – usnesení 
vztahující se k jednání Rady MZ č.16/96 z 26.11-96 (opět nesedí číselné pořadí 
VZMZ, je třeba se řídit dnem konání, neznám důvod různých číslování – pozn. 

Janurová 2019). 

V navazujícím článku Ing. Vl. Procházky (ŽÚ 1/1997) je podrobně popsán průběh 
VZMZ, kde byla vysoká účast občanů kvůli závažnosti projednávaných témat. 
Kromě jiného i schválení a uzavření smlouvy s TJ Sokol Úvaly (tělovýchovná 
jednota) – město si vezme úvěr u České spořitelny a tím převezme dluhy jednoty 
ve výši 4 100 000 Kč. Sokol si nechá u ministerstva vnitra schválit nové stanovy, 
podle nichž město získá předkupní právo na sokolovnu v případě zániku jednoty 
nebo po tříměsíčním neumořování dluhu. TJ Sokol ručí svým nemovitým 
majetkem. Sokol hodlá oddělit hospodářskou a sportovní činnost. Hlavním cílem 
všech je, aby sokolovna sloužila svému účelu a město tak zachránilo pro 
úvalskou veřejnost poslední veřejný sál. Redaktorka Lenka Mandová k tomu 

v článku souvisejícím s VZMZ dodává, že bohužel sokolská myšlenka zanikla, ale 
sportovní tradice zůstala. V ŽÚ 1/1997 je obsáhlý rozhovor s předsedou TJ Sokol 
Ing. Tomášem Opálkou a místopředsedou Jiřím Drábem ml., vedený právě 
redaktorkou L. Mandovou o počtu členů, věkovém průměru, sportech a 
hospodaření. 
 

Městská vyhláška  
ŽÚ 1/1996 – MV č.2/92 a č.5/93 „O pořádku a čistotě ve městě“ zdůrazňuje 
článek IX – čištění chodníků – co se za chodník považuje, kdo odpovídá za úklid, 
co se úklidem rozumí a kdo je zodpovědný za zejména zimní úklid – je to majitel 

přilehlé nemovitosti; zakázáno je solit a chemický posyp a zametat odpad do 
uličních vpustí kanalizace; porušování vyhlášky může být stíháno podle 
přestupkového zákona a novelizovaného zákona O obcích č. 367/1990. 

 

Povinnosti vlastníků a nájemců lesů 
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Informace pro vlastníky a nájemce lesů – co vlastnictví lesa přináší - B. Prokůpek 
ÚŽP (Útvar životního prostředí), rovněž upozorňuje na zákonné povinnosti 
restituentů (ŽÚ 5/1996, 7/1996, 9/1996 přináší na pokračování podrobný popis 
závazků), lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy. 
 

Informace o postupu při kácení dřevin rostoucích mimo les  
ŽÚ 12/1996 

Vlastník pozemku nemůže bez vědomí orgánů ochrany přírody provádět kácení 
a mýcení stromů a keřů na tomto pozemku. V žádosti o povolení kácení uvede 
vlastník důvod kácení a postup, je-li stavem dřevin ohrožen život či zdraví nebo 
hrozí-li škoda značného rozsahu. Další možné důvody kácení a způsob oznámení 
a jiné podrobnosti jsou uvedeny ve zmíněném článku Odborem životního 
prostředí. Je uvedena i výše pokut při protiprávním postupu. 
 

III. Hospodaření města 

Rozpočet  
Návrh rozpočtu na r. 1996 – příjmy (podle kapitol) celkem 51 190 000 Kč, výdaje 
k 23.1.1995 celkem 51 190 000 (viz ŽÚ 1/1996) – rozpočet je vždy vyrovnaný. 

Letošní rozpočtové příjmy činily 50 490 159 Kč a výdaje 46 379 284 Kč, do 

nového roku přechází město s přebytkem 4 111 875 Kč. 
Letos byl rozpočet upravován jednou, a to v září.  
Neinvestiční výdaje dosáhly oproti plánovaným 29 483 000 Kč pouze 

21 696 359 Kč, investiční výdaje 23 768 417 Kč (rozpočet počítal s 
32 825 000 Kč) a příspěvky příspěvkovým organizacím činily 914 000 Kč. 

Náklady na mzdy pracovníků vnitřní správy dosáhly 4 080 000 Kč a na 
mzdách pracovníků místního hospodářství bylo vyplaceno 1 723 000 Kč. Nárůst 
prvně zmíněné položky byl způsoben zvýšením počtu pracovníků MěÚ – viz 

změna struktury MěÚ. 
Z daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti získal úvalský rozpočet 

5 192 000 Kč, z daně z příjmu fyzických osob z jejich podnikání 10 811 000 Kč, 
z daně z příjmu právnických osob 5 146 000 Kč, z daně z nemovitostí 
1 252 000 Kč a z prodeje majetku či z darů letos oproti roku minulému částky 
zanedbatelné. 

Do rozpočtu přibyly účelové dotace pro školy (na rekonstrukci budov ZŠ) 
ve výši 1 550 140 Kč, na obecní byty ve výši 3 220 000 Kč (z toho bylo vráceno 

2 560 000 Kč, neboť nedošlo k vybudování střešních nástaveb u domů čp. 1346 
a 1347), na odstranění následků povodní a likvidaci škod 100 000 Kč, na 
uspořádání voleb 308 161 Kč a na sociální dávky 800 000 Kč (z toho vráceno 
126 904 Kč). 
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Celková dotace Okresního úřadu na výkon státní správy a samosprávy 
představovala (jako obvykle) jeden ze stěžejních pilířů rozpočtu: 3 200 000 Kč. 
Další významné dotace do městského rozpočtu jsou zmíněny v zápisu o 
plynofikaci a budování vodovodu. (Dotace na plyn se skrývají v rozpočtu pod 
názvem “Vztahy mezi rozpočtem a fondy” a na vodovod v kolonce “Převody ze 
státního fondu”. 

Na správních poplatcích se letos vybralo 1 280 000 Kč. 
V ŽÚ 11/1996 je článek o úpravách rozpočtu města, pokles příjmu z daní a proč 

nastal. Vedlo to k pozastavení čerpání – tabulka podle kapitol; celkem 

pozastaveny k 30.9.1996  akce za 9 640 000 Kč. 
V ŽÚ 1/1997 hodnotí rok 1996 starosta I. Černý a sděluje, že poprvé došlo 
v tomto roce ke snížení příjmů pro město minimálně o 20%. Mimořádnou zátěží 
v rozpočtu byla i koupě pozemků na náměstí Svobody pro stavbu domova 
důchodců, který se má v příštích dvou letech stavět (pozn. Janurová 2019: 
Domov důchodců, nyní Domov seniorů, byl otevřen v dubnu 1999). Stavba 

domova důchodců bude ve správě a majetku Okresního ústavu sociálních služeb 
a bude financována ze státního rozpočtu. 

Investice  

V ŽÚ 2/1996 je krátký článek od tajemníka ing. M. Bredy – INVESTICE – nejvyšší 
a nejdůležitější položka rozpočtu města – uvádí, že investice tvoří 51% rozpočtu 
města, kde lze očekávat i změny po upřesnění dotací od státu na výstavbu 
čističky odpadních vod ČVOV II a kanalizace. Obrázek o situaci objasňuje text a 

grafy čerpání investic za posledních sedm let a dotací získaných od státu. 

Doplněk k rozpočtu a výčet pozastavených investic je uveřejněn v ŽÚ 11/1996. 
K zaznamenáníhodným investicím patřila letos mj. koupě dvou 

automobilů Škoda Felicia na leasing od firmy ŠkoFIN pro potřeby MěÚ ve výši 
312 043 a 268 443 Kč v rámci obměny vozového parku, kdy byly zároveň 
odprodány tři starší vozy značek Š 105, Š 120 a Škoda Favorit.  

V ŽÚ 11/1996 u článku s informací o jednání 10. VZMZ je uveden i přehled 
investic ve městě – kanalizace, plynofikace, chodníky, příprava stavby čistírny 
odpadních vod, rekonstrukce školní budovy čp.7, který přednesl starosta I. 
Černý.  
V ŽÚ 12/1996 vedoucí odboru výstavby I. Reicheltová odpovídá na otázky 
redakce, týkající se oprav ulic Na Spojce (sedání podloží, výstavba dešťové 
kanalizace, očekávaná stavba splaškové) a Klánovická a nákladů na ně. Na 
celkovou rekonstrukci ulice Klánovické (cca 8 mil.) město nemá finanční 
prostředky. 
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Život ve městě 

Časopis Život Úval 
Na veřejném zasedání dne 5. března rozhodlo Městské zastupitelstvo o 
několika změnách týkajících se místního měsíčníku Život Úval. Z MěÚ Úvaly se 
vydavatelem Života Úval stalo město Úvaly. (Vydávání bylo povoleno 
oddělením kultury OkÚ Praha-východ dne 21. května 1991 pod registračním 
číslem 032090069.) Bylo stanoveno, že měsíčník bude koncipován jako veřejný 
sdělovací prostředek se zaměřením na informovanost občanů o záležitostech 
města. Články v něm může zveřejňovat každý občan a každá organizace při 
splnění podmínek daných tiskovým zákonem. Průměrné náklady na jeden výtisk 
dosáhly 15 Kč. Od začátku roku 1996 je časopis dodáván zdarma do každé 
úvalské domácnosti (respektive poštovní schránky). Nejpozději první den 
v měsíci jej všude roznášejí skauti, kterým za tuto službu město vyplácí 
30 000 Kč ročně. V souvislosti s distribucí do každé domácnosti se zvýšil náklad 
časopisu z 1 100 na 1 900 kusů. Proto byla také zdvojnásobena cena inzerce (jež 
i tak zůstává ve srovnání například s říčanskými poměry relativně nízká) za 
formát A4 1200 Kč, ½ A4 za 700 a ¼ A4 za 400 Kč. 

V ŽÚ 7/1996 jsou uveřejněny Hlavní zásady pro měsíčník Život Úval – 

Vydavatel, Zaměření, rozsah a obsah ŽÚ, Obsah ŽÚ, Redakční rada, Postup 
přípravy vydání ŽÚ. 

Časopis Život Úval je nedílnou součástí této kroniky. 
 

Koupaliště   
Rekonstrukce neprobíhá úspěšně – letos nebude sezóna zahájena (podrobněji 
ŽÚ 8/1996). 

 

Vandalismus 

V ŽÚ 10/1996 si Jana Pospíšilová – ředitelka MDDM - postěžovala na úplnou 
devastaci chatky v krásném zákoutí na Vinici, kterou opravili s manželem, aby 
sloužila jako klubovna nebo prostory pro výtvarné či letní příměstské tábory pro 
děti, navštěvující kroužky domu dětí. Dosud udržovali chatku Svobodovi a 
ředitelka MDDM ji v roce 1996 zakoupila pro potřeby domečku. Během léta ji 
vandalové zdevastovali šokujícím způsobem. Chatku již manželé opravují, 
případ nahlásili policii, ovšem budoucnost ukáže, zda bude pachatel objeven. 

(Poznámka Janurová 2019 – dotazem u tehdejší ředitelky J. Pospíšilové (nyní 
v důchodu) na pozdější vývoj situace jsem zjistila, že chatku v tom roce opravili, 

tehdy vypomáhal i V. Bláha /Divokej Bill/, který v MDDM konal prezenční 
službu. Byla vyplacena pojistka, která připadla do rozpočtu města. Chatka 
později, asi v následujícím roce, byla vypálena, opět neznámým pachatelem, a 
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tím vlastně zanikla. Stávala poblíž nynější rozhledny. Opodál, v místě 
současného parku Stonehenge stávala také myslivecká chata, o jejímž osudu 
jsem zatím nic nezjistila, ale doplním informaci po kontaktu s pamětníky 
myslivosti v Úvalech. Další zdevastovaný objekt stojí také v této oblasti a byl v 

roce 2018, při úklidu přírody objeven v zarostlém prostoru, obklopený střepy a 
různými až nebezpečnými předměty, proto nebylo okolí aktivitou Zachraňme 
koupaliště uklizeno. Město bylo upozorněno na tento stav.) 

Trestná činnost 

Letošní rok byl bohužel mimořádně bohatý na výrazné události. V dubnu 1996 
šokovala nejen úvalskou veřejnost vražda Antonína (řečeného Jardy) Běly, 
proslulého svou angažovaností v různých druzích trestné činnosti. Poté, co byl v 
minulosti jeho dům ve Škvorecké ulici v noci pro výstrahu ostřelován, vniklo do 
něj tentokráte několik ozbrojených mužů a ti tam spoutali dvě přítomné ženy. 
Když se Běla v noci vrátil domů, zasáhli ho několika střelami před garáží. 
Pravděpodobným důvodem činu bylo vyřizování účtů mezi jednotlivými 
skupinami mafie, zabývající se obchodování s pašovaným zlatem, drogami a 
další trestnou činností. Jelikož událost spadá do kompetence Útvaru pro 
vyšetřování organizovaného zločinu PČR, nepodařilo se kronikáři zjistit, zdali byl 

pachatel zadržen (pozn. Janurová 2019: do konce roku 1996 se nepodařilo 
pachatele nalézt, byl však zadržen člen arménské mafie, který měl v minulém 
roce na rodinný domek Bělových vypálit dvě protitankové střely – viz příloha 

„Napsali o nás 1996“– další poznámka – bude trvat ještě několik roků, než 
pachatele najdou a usvědčí a pak osvobodí, viz kronika 2016)(Rovněž webové 
stránky www.uvaly.cz se zabývají jádrem politicko – policejně – mafiánské 
historie ČR devadesátých let s odkazy www.uvaly.cz/co-se-deje-ze-humny - 

v tištěné formě jsou tyto zprávy přílohou kroniky 2016). 
Další výraznou událostí, jež však zasáhla do povědomí občanů Úval 

daleko méně než vražda Běly, byla vražda, jež se odehrála na parkovišti u státní 
silnice mezi Úvaly a Újezdem nad Lesy (kde se v současnosti podle stánku s 
občerstvením říká u Pálka). Byl zde na podzim zastřelen jeden z členů skupiny 
nájemných vrahů, kteří vešli ve známost jako Bidermann a spol. Na počátku 
roku 1997 byl potom vrtulníkovým výsadkem speciální jednotky ministerstva 
vnitra zatčen jeden z gangu ve svém bydlišti v Tlustovousech. Následně bylo  
v polích mezi Tuklaty a Tlustovousy vykopáno ze zmrzlé půdy několik jejich 
obětí. Zájemce o bližší podrobnosti případu lze odkázat na dobový bulvární tisk, 
jenž o kauze zhusta informoval. (Poznámka Janurová 2019: kauza je 
zpracována také na www.uvaly.cz/co-se-deje-za-humny-20173). 

 

IV. Doprava, podnikání, služby, zdravotnictví 

http://www.uvaly.cz/
http://www.uvaly.cz/co-se-deje-ze-humny
http://www.uvaly.cz/
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České dráhy 

Od 1. ledna 1996 je železniční stanice v Úvalech zařazena pod železniční stanici 
v Českém Brodě. Dva roky před tímto datem podléhala stanici v Praze-

Běchovicích a předtím byla samostatnou stanicí, měla vlastního přednostu.  
Od roku 1995 se zde používá moderního zabezpečovacího zařízení, které, na 
rozdíl např. od stanice v Poříčanech, slouží spolehlivě, v provozu je 

komputerizovaný výdej jízdenek a vyhledávání spojení, k pohodlí cestujících 
v nově zrekonstruované nádražní budově slouží od roku 1996 automat na kávu.  
V Úvalech se prodá měsíčně kolem 14 – 15 tisíc jízdenek, a za stejnou dobu sem 
přijde kolem 140 zavazadel a 60 spěšnin. 
Nákladní dopravu po Českých drahách v Úvalech využívají nejvíce uhelné sklady 
Nyko, dále firmy Stako z Újezda nad Lesy, firma Běhavý a stavebniny z Úval. 
V roce 1997 jezdilo z Úval denně 25 osobních vlaků do Prahy a 27 na Kolín a 
celkově projelo stanicí kolem 170 vlaků (před deseti lety projíždělo denně 
zhruba 250 vlaků). Vlaky mohou stanicí projíždět rychlostí až 100 km/h. 
V železniční stanici v Úvalech bylo zaměstnáno 10 výpravčích, 3 osobní 
pokladní, 1 nákladní pokladní, 1 skladnice zavazadel, 2 dozorci výhybek a 1 
výhybkář. Ke stanici dále patří pracovníci traťové a zabezpečovací distance. 
Budovy těchto distancí se rovněž nacházejí v areálu stanice. K vybavení stanice 
náleží 2 vlečky. 
Trojkolejná elektrifikovaná trať prochází Úvaly zhruba v úseku 2,5 km, ve stanici 
se větví na 3 kusé koleje, 3 manipulační koleje a 5 dopravních kolejí. 
V rámci přípravy zprovoznění vysokorychlostního koridoru Děčín – Břeclav (160 
km/h) byl v letech 1993-5 obnoven svršek všech tří kolejí v úseku Úvaly – Český 
Brod. Obnova svršku stanice (včetně modernizace výhybek atp.) je plánována 
na konec 90. let. Během této akce přibyla v prostoru stanice v roce 1994 velká 
bílá budova, v níž se nachází reléová místnost zabezpečovacího zařízení. Stavbu 

projektoval Ing. arch. Kristián a realizovalo ji Železniční stavitelství Brno. Byla 
přestavěna a zrekonstruována budova nádraží, ve které mohou nyní cestující 
využít prostornější a čisté odbavovací haly. Rovněž byl vybudován nový 
železniční přejezd, přes nějž lze projíždět nesníženou rychlostí bez obav o 
tlumiče, čímž přišly Úvaly o přirozený silniční retardér.  
Dne 20. srpna 1995 projel na cestě z Olomouce do Prahy úvalským nádražím 
historický vlak tažený parní lokomotivou. Vlak byl vypraven při příležitosti oslav 
150. výročí zahájení pravidelného provozu na této trati. 
Čas od času dojde i v prostoru železniční stanice k nehodě. Naposledy v létě 
1996 vykolejila u Masny lokomotiva, přičemž nedošlo k žádným zraněním. 
(Škoda za 3,5 mil. Kč – viz napsali o nás 21.6. v deníku Právo, Janurová 2019). 
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Zpracováno 24. července 1997 dle rozhovoru se zdrojem, jenž si 
nepřál být jmenován.  

 

Linka MHD 

Po delším úsilí připojit Úvaly na pražskou hromadnou dopravu začala do Úval 
od 1. června 1996 jezdit autobusová linka č. 304 pražské MHD. Provozovatelem 
linky se na základě výběrového řízení stala firma Jaromír Horký – Hotliner. Na 

trase Českomoravská (v roce 1996 konečná stanice trasy B pražského metra) – 

Jirny – Úvaly, jejíž projetí jedním směrem trvá autobusu se všemi zastávkami 
zhruba 60 minut, jezdí autobusy přibližně šestkrát denně. 
V Úvalech jezdí linka na zastávky U Školy (mateřské na Úvaláku), Nádraží, 
Benzina a pak pokračuje zpět na Jirny). Další zastávky nebyly kvůli velké finanční 
náročnosti zřízeny. 

Obslužnost 

Provoz autobusových linek z vesnic kolem Úval a linek z Čelákovic, Brandýsa a 
Říčan je závislý na dotacích. Okresní úřad přispěl letos částkou 16 milionů Kč, 
jež pokrývá ztrátu provozovatele za první tři čtvrtletí letošního roku. Zbývající 
ztrátu mají uhradit obce. Městské zastupitelstvo se rozhodlo dotovat linku 
z Říčan do Brandýsa 9 500 Kč a na dopravní obslužnost okolních obcí přispělo 
firmě ČSAD Kolín částkou 40 000 Kč (oproti požadovaným 65 000 Kč.) 
 

Chmelařská pojišťovna 

Nebytové prostory v objektu Tesko, jež 1. července 1996 opustil Podnik 
výpočetní techniky (PVT) Poděbrady (který zde zprvu zajišťoval agendu 
spojenou s kuponovou privatizací), pronajala Rada města Chmelařské 
pojišťovně od 1. srpna do 31. prosince 1996 za 400 Kč/m2 za rok plus služby 4 

350 Kč za měsíc plus pronájem movitého majetku za 500 Kč měsíčně. 
 

 

Bezpečnost  
Po neúspěšných pokusech zřídit v Úvalech městskou policii se Rada MZ 

rozhodla najmout k zajištění pořádkové služby bezpečnostní agenturu Profi 
Kolín. Její pracovník plní po čtyři hodiny denně úkoly dle pokynů pověřeného 
pracovníka MěÚ. Za tyto služby platí město 15 000 Kč měsíčně. Jen za první dva 
měsíce činnosti na podzim 1996 dosáhli pracovníci agentury odstranění 6 vraků 
aut z veřejného prostranství a odklizení 13 starých skládek písku či stavební 
suti. 
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Pošta 

K nelibosti především starších občanů byla v prosnici 1996 přesunuta pobočka 
České pošty z budovy v Pražské ulici do 1. patra v budově nákupního střediska 
firmy Vít na náměstí Svobody. (Následkem toho ukončil za nějaký čas svůj 
provoz obchod pana Jindřicha Líznera s potravinami v blízkosti bývalé pošty, 
neboť jeho potenciální zákazníci začali svou cestu na poštu spojovat s nákupem 
v jiném obchodě s potravinami – v supermarketu Vít.) 
ŽÚ 1/1997 informuje o otevření pošty 9.12.1996 v 1. patře budovy prodejny Vít 
na nám. Svobody, jiné prostory v Úvalech nebyly k dispozici. 

 

Telefonizace (1996) 

Od konce osmdesátých let nemají Úvaly vlastní telefonní ústřednu, ale pouze 
satelitní ústřednu pro převod telefonního signálu z místních kabelů do 
dálkových, která se nachází v Grégrově ulici čp. 1443. Vlastní digitální ústředna 
(polské výroby francouzského typu) je v Praze a začátkem roku 1997 byla 
s úvalskou rozvodnou propojena standardním kabelem. V roce 1996 proběhlo 
založení optického spojovacího kabelu, ale koncové zařízení dosud nebylo 
namontováno. Počet účastníků a kapacitu úvalské satelitní ústředny její majitel, 
SPT Telecom, a. s., nesděluje. Telefonní čísla začínají v obcích napojených na 
zmíněnou ústřednu, tedy v Horoušanech, Horoušánkách, Tuklatech, 
Tlustovousech, Škvorci, Třebohosticích, Zlaté, Květnici a Úvalech, na 997 a jsou 
sedmimístná. Telefonní kabely jsou na většině území města vedeny venkovními 
sloupovými rozvaděči a s jejich umístěním pod zem se v blízké budoucnosti 
nepočítá, neboť většina z nich byla instalována teprve koncem osmdesátých let.  
Jediným stálým pracovníkem pro údržbu sítí a telefonů v oblasti Úval a okolí je 
od roku 1974 p. Kadlec.  

Čekací doba na vyřízení žádosti o zavedení telefonní linky byla z často mnoha 
dlouhých let zkrácena na konci roku 1996 na dva až tři měsíce a během roku 
1997 by již čekání mělo odpadnout úplně. Žádosti podnikatelů podložené jejich 
živnostenským listem jsou vyřizovány přednostně. Počet žádostí v posledních 
letech klesá, neboť mít telefon je už v Úvalech, jakož i v řadě dalších oblastí ČR, 
běžnou záležitostí.  
Na území Úval SPT Telecom taktéž zavádí telefony prostřednictvím radiové sítě 
Radiomobil. Jedná se však o technicky ne naprosto dokonalé provizorium, které 
by mělo dočasně překlenout nedostatek pevných linek “v zemi”. 
Zpracováno 24. února 1997 dle informací p. Kadlece 

 

Prodejny, služby, pohostinství 
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Rozsáhlé články v ŽÚ 2/1996  k uzavírání prodejny GASTRO VIKI – jedná se o 

samoobsluhu s potravinami a s bufetem teplých jídel v čp. 527, roh Pražská a 
Raisova ulice – nájemcem objektu v majetku MěÚ je pan Hrazděra. Je uvedeno 

vyjádření OHES (Okresní hygienické stanice), vypovězení smlouvy nájemcem, 
ukončení provozu prodejny potravin. L. Mandová píše odůvodnění: průsak 
odpadní vody, z prvního patra je vedena kanalizace do kuchyně v přízemí; 
nutnost zakrytí, aby nemohlo dojít ke kontaminace potravin při poruše, dílčí 
oprava bez efektu; proběhne jednání mezi majitelem objektu MěÚ a nájemcem, 

který navíc nezaplatil nájemné. 

Informace k objektu čp. 527 –  zástupce starosty V. Baumanová obsáhle 
informuje o situaci. Městu nebyly sděleny ani nájemcem ani OHES důvody 
uzavření provozovny v nebytových prostorách. Pan Hrazděra zaslal městu 
výpověď, a to bude muset protokolárně prostory převzít a řešit i otázku nákladů 
vloženým nájemcem do pronajatých prostor.  
 

Společnost ISTA se přestavuje – v Riegerově ulici po rekonstrukci budovy čp. 12, 
bývalé Fruty, vznikl skladový a výrobní areál – izolace střech, plastová okna. 
Rozsáhlý rozhovor pro ŽÚ 4/1996 s M. Štefanem vedla Lenka Mandová. 

 

Sdělení živnostenského úřadu – nově otevřené prodejny a uzavřené prodejny 
(ŽÚ 6/1996): 

Fiala – Vít potraviny (poznámka Janurová 2019 – záměr vytvoření nákupního 
střediska s krytem CO v podzemí vznikl ještě za minulého režimu a stavební 
povolení bylo vydáno 10.8.1989, v archivu kronik je uložena fotografie výkopu 
na náměstí Svobody, spisy o stavbě jsou na stavebním úřadu v Riegerově ulici, 
prodejna byla uvedena do provozu až v roce 1995);  

Nová prodejna obuvi Zlín na náměstí Svobody (areál prodejny Vít), tamtéž 
prodejna oděvů - Bitriová; prodejna Živa – areál cukrovaru; Hlávková – Šelířová 
– hračky, dětské oděvy, Vojanova ul.; Vl. Hlouška – sport, oděvy, nám. Arnošta z 
Pardubic; kadeřnictví Husova; Votava – dlaždice, obklady, Na Spojce; Krob  - 

Dekor, rozšíření sortimentu o fotoaparáty a přenosné telefony Siemens; Hlávka 
– elektro servis, rozšíření sortimentu o velké spotřebiče;  
 

zaniklé – Lein – potraviny; Hrazděra Gastro VIKI; koloniál Praktik; 
Dále v Úvalech působí Zlatnictví Jitka v Husově ul. čp.31; prodejna Masného 
průmyslu Úvaly, Purkyňova čp.331. Nově působí EMMI – Second hand v 1. patře 
obchodního domu Vít. 
 

Neuvěřitelnou informací v ŽÚ 6 a 8/1996 je zánik firmy Lein, a přesto v srpnu 

ještě je uveřejněn rozhovor s majitelem a foto z prodejny nápojů a novinky 
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v cenách a dalších potravinách (poznámka: jak si to vysvětlit? V roce 2019 už 
těžko). Další velký článek o kvalitě zboží a Václavské slevě je v ŽÚ 9/1996 
s majitelem Leinem. Firma Lein provozovala prodej potravin formou Cash & 

Carry v bývalých garážích Středočeského průmyslu masného v Purkyňově ulici. 
 

 

Drotex – nová prodejna oblečení a drogistického zboží – v Jiráskově ulici u 

nádraží (V. Branyšová ŽÚ 11/1996); 
 

V prodejně ABC Real – Husova čp. 77 můžete už platit platební kartou Variant 
České spořitelny (ŽÚ 12/1996) (napsali o nás – HN v 14/11); 

Oděvy IVKA v areálu nákupního střediska Vít na nám. Svobody – (ŽÚ 12/1996); 

Kampeličky – možnost vzniku – spolkům a sdružením chce poradit o nové 
možnosti vzniku a základním principu Ing. J. Šamanová (ŽÚ 5/1996); 

Hotel pro kočky – nadstandardní péče 70,- Kč za den, 3x denně jídlo – napsali o 

nás – Hradecké noviny – asi Mourek v Jeronýmově ulici. 
Zajímavost – nejlevnější  brambory nabízí Kamenické družstvo v areálu 
cukrovaru (ZZN) v Úvalech za 3,- Kč/kg. 

 

Služby a řemesla: Klempířské práce Jiří Hyblbauer, Hálkova čp. 862; Zdeněk 
Jeřábek – zemní práce U přeložky čp. 1105; Jaroslav Adam, zednické a 
obkladačské práce, Poděbradova čp. 712, Úvaly; Zámečnické, obkladačské a 
zednické práce B. Strnad Lužická čp.1353; Stavební servis Hrachovec, Maroldova 
čp. 1323; Petr Šnábl – elektroinstalace,  24hodinový servis, autodoplňky, 
Rašínova 1029; Zahradník K. Kváča Mánesova čp. 880, prodej okrasných dřevin, 
architektura, služby; Videonahrávání - Hatniaková Rašínova čp. 1257; Podlahy, 

žaluzie, těsnění – DOMEX Vlastimil Andres, Lužická čp. 1328; Zlatnická dílna 
Renata Štěrbová – Kollárova čp. 732; 
 

 

Pohostinství – T. Bašta informuje o restauraci Homolka, nejatraktivnější úvalská 
restaurace (ŽÚ 9/1996); 
V ŽÚ 10/1996 v seriálu Průvodce úvalským pohostinstvím T. Bašta informuje o 
podniku Jídelna – Jiří Jeřábek (U Přeložky čp. 803, v přízemí rodinného domku) 
nabízí až 10 hotových jídel v cenové relaci 27 – 35 Kč. Pivo lahvové – Gambrinus 

za 8 Kč. 
V ŽÚ 11/1996 je rozhovor s vedoucím živnosti BACH – provozuje samoobsluhu a 

restauraci na Slovanech – převzetí od Jednoty Říčany, úpravy a otevření 
prodejny asi 20.11., restaurace v prosinci (zatím nepředána Jednotou). 
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Provozovna U sudu – v ulici V. Nováka čp. 270 – prodej vína a nápojů z okénka 
obřího sudu na ulici, nabízí i lahvové pivo, konzumuje se ve stoje na chodníku; 
problémem je WC – cedule vybízející k použití v cukrárně Pod kaštany je špatně 
viditelná a cukrárna zavírá dříve, než okénko sudu. (Poznámka Janurová 2019 : 
zhruba po roce 2000  funguje v „restauraci“ vlastní 2místné WC v zahradě domu 
a majitel vybudoval přístřešek pro zimní návštěvníky a ty, kteří rádi posedí, spíš 
než stojí u plotu, ve dvoře domu. Je krytý, uzavíratelný a vytápěný). 
K klub – „Káčko“ v Husově ulici patří k novějším úvalským restauracím – jídlo, 
nápoje, kulečník, bar, špičkové zařízení podle red. T. Bašty (ŽÚ 12/1996); 
 

Zdravotnictví 
 

Zdravotní středisko 

V rámci privatizace Samostatné polikliniky Praha-východ (lidově zvané 
Klimentská) (SP) byla předána do rukou města stará budova zdravotního 
střediska (poznámka Janurová 2019: starou budovou je míněno v rámci  
Akce Z vybudované zdravotní středisko v letech 1960 – 1965 svépomocí občanů 
a mnoha hodin brigádnických prací, přístavba proběhla v roce 1979; informace 

z knihy Úvaly v průběhu staletí a kronika 1961, kdy se zaznamenává, že v r.1960 

započaté budované středisko je v r.1961 již pod střechou, v kronice 1965 je 

zapsáno, že bylo 

2. ledna 1965 středisko slavnostně otevřeno za účasti ONV OV KSČ a OÚNZ ). 
Město bylo vlastníkem přístavby na pozemku 1825/2 (tedy “nové budovy”), 
kterou SP pronajímalo za 58 530 Kč ročně, od 1. prosince 1993. 
Vzhledem k tomu, že všichni lékaři zprivatizovali svou činnost, spadali v roce 

1995 pod správu SP na zdravotním středisku pouze topič a uklízečky, proto k 

1. květnu 1995 SP předala správu objektu městu. Teprve rozhodnutím 
Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci z 1. května 1996 
byly do vlastnictví města bezúplatně převedeny parcely, na nichž se obě budovy 
zdravotního střediska nacházejí, movitý majetek na středisku a konečně stará 
budova střediska čp. 1144 v celkové hodnotě 1 580 000 Kč. (V ŽÚ 6/1996 je 

zmínka, že privatizace zdravotního střediska byla dokončena 21.5.1996 a 
majetek v celkové hodnotě 1 559 000,- Kč, předán městu, byly zahájeny 
nejnutnější opravy a příprava plynofikace objektu v r. 1997). 

Odborný a praktičtí lékaři platí nájem a provozní náklady (topení, elektřina, 
úklid…) v souhrnné výši kolem 30 tis. Kč za rok na ordinaci. Zubař platí celkem 
přes 80 tis. Kč. Nájem je sjednaný na dobu určitou (1 rok), smlouvy na další rok 
se uzavírají měsíc před jeho započetím. 
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Ve zdravotním středisku poskytovali své služby praktické lékařky pro děti a 
dorost MUDr. Vladimíra Kumprechtová a MUDr. Lenka Jeřábková, praktické 
lékařky MUDr. Soňa Brousková, MUDr. Eva Soukupová a MUDr. Irena Těšíková, 
gynekolog MUDr. Jaroslav Brabenec. Prostory zubních ordinací najímá MUDr. 
Jiří Mareš, dále zde pracuje dentista Jaroslav Hora a další stomatolog.  
V budově zdravotního střediska se rovněž nachází lékárna. Ta 1. ledna 1996 

přešla ze správy Lékárenské služby Praha-východ do soukromých rukou. Její 
majitelkou je PharmDr. Hana Kantorová. Poplatky městu za nájem činí ročně 
57 200 Kč, což je dvakrát více, než platila Lékárenská služba, a za služby 
42 900 Kč.  
 

VZP upozorňuje – v souvislosti se změnou výplaty sociálních dávek, jsou povinni 
klienti oznámit ukončení poskytování peněžité pomoci v mateřství do 8 dnů 
datum od data vzniku nároku na rodičovský příspěvek. Dále informuje, že 
v důsledku zvýšení minimální mzdy od 1.1.1996 z 2 200 na 2 500 Kč dochází i ke 
změnám ve výši záloh na platby zdravotního pojištění (ŽÚ 3/1996). 

 

V. Politický a kulturní vývoj, školství 

Politický život 

Ministr v Úvalech 

V rámci začínající volební kampaně se v Úvalech 9. května 1996 zastavil na 
pracovní oběd s místními podnikateli ministr práce a sociálních věcí, člen ODS, 
Jiří Vodička. 
25. dubna pořádá pro příznivce místní sdružení ODS setkání s poslancem 

sněmovny Parlamentu ČR RNDr. Michalem Lobkowiczem v prostorách 
MULTITEC v Riegerově ul. (ŽÚ 4/1996 – článek poslance M.L. O čem je 
konzervativní politika?). 
 

Předvolební aktivity v Úvalech 

Za MěV KSČM v Úvalech se k nastávajícím volbám vyjadřuje Ladislav Drexler 
v ŽÚ 4/1996. Je kritický k práci současné vládní koalice, která se podle něj obává 
zejména řešení sociálních otázek, ke vstupu do EU, k privatizaci, ke 

zdravotnictví. Ptá se, jak se naše ideály z roku 1989 splnily. Podle něj je bilance 
žalostná. 
Pravděpodobně na tuto kritiku reaguje paní Horáková v tomtéž čísle ŽÚ a diví 
se, že KSČM je zastoupena ve vedení města, přestože komunistické pojetí 
napáchalo velké škody na dvou generacích lidí. Hovoří o aroganci strany a tvrdé 
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realitě současné vlády, která musí uklidit nepořádek po 40 letech beztrestného 
vedení státu jménem strany. 
 

V ŽÚ 5/1996 – Informace k volbám 

Starosta I. Černý a vedoucí správního odboru J. Krobová píší o uspořádání voleb 
do parlamentu ČR v Úvalech. Informují o volebních místech a krocích k přípravě. 
Volby se budou konat 31.5. a 1.6.1996. 

ŽÚ 5/1996 rovněž uvádí řadu agitačních článků politických stran v Úvalech, 
které se parlamentních voleb účastní. Za KDU – ČSL píše Dr. Eysseltová, za KSČM 

 L. Drexler, za ODS Ing. Kovář; ODS také zve na volební mítink s Dr. Lobkowiczem  

a ČSSD představuje kandidátku A. Čurdovou. 

Volby do Poslanecké sněmovny 

Událostí s neočekávaným výsledkem se staly volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konané ve dnech 31. května a 1. června 1996. Oproti očekávání 
většiny pozorovatelů nezískala dosavadní vládní koalice (složená z Občanské 
demokratické strany (ODS), Občanské demokratické aliance (ODA) a Křesťanské 
a demokratické unie – Československé strany lidové (KDU-ČSL)) znovu většinu 
v nejvyšším zákonodárném orgánu země. Ve volbách do dvousetčlenné 
sněmovny získala vládní koalice pouze 99 hlasů a opozice složená z České 
strany sociálně demokratické a dvou extremistických stran – Komunistické 
strany Čech a Moravy (KSČM) a Sdružení pro republiku – Republikánské strany 
Československa (SPR-RSČ) 101 hlas. Toto nešťastné rozložení sil předznamenalo 
politický vývoj v České republice na dlouho dopředu. 
V Úvalech dopadají všeobecné volby jinak než v celostátním souhrnu a i 
tentokráte tomu bylo stejně. Celkem se zúčastnilo 78% voličů (mírně více než 
v celostátním průměru). Z 3718 voličů se voleb zúčastnilo 2924, platných 
hlasovacích lístků bylo odevzdáno 2910. Volby vyhrála s velkým náskokem na 
největší opoziční stranu ODS (1353 hlasy = 46,5%), na druhém místě skončila 
ČSSD (552 hlasy = 19%), dále se umístily ODA (240 hl. = 8,2%), KSČM (208 hl. =  
4,71%), SPR-RSČ (134 = 4,6%) a poslední stranou, jež se ve volbách dostala do 
parlamentu (ačkoli v Úvalech přes pětiprocentní hranici neprošla), byla KDU-

ČSL (120 hl. = 4,1%). Tříprocentní hranici stanovenou pro státní příspěvek 
politickým stranám překročila v Úvalech na rozdíl od celostátního výsledku 
Demokratická unie (3,3%) a podobně oproti celostátnímu výsledku se přes ni 
v Úvalech nedostali Důchodci za životní jistoty. Ve volbách uspěly v Úvalech i 
strany, jež zde nevyvíjejí žádnou činnost (ČSSD, ODA, SPR-RSČ, DEU). 
Na výrazném úspěchu vládních pravicových stran se v Úvalech bezpochyby 
podepisuje blízkost hlavního města, která s sebou nese velké příležitosti 
k podnikání, a také takřka nulovou nezaměstnanost, spojenou se 

zaměstnaneckými platy vyššími než celostátní průměr. Na orientaci voličů 
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možná též působí jejich nezávislost na státu v otázkách bydlení – převážná část 
úvalských občanů bydlí v rodinných domcích nebo družstevních bytech. 
Jedinou zaznamenáníhodnou událostí, jež ovšem nenarušila průběh voleb, bylo 
odstranění plakátů všech volebních stran z veřejných plakátovacích ploch už 30. 
května, což pobouřilo zejména místní organizaci ODS. Příslušný pracovník VPS 
uznal chybu a příští den pomohl plakáty opět vyvěsit. 

Volby do Senátu 

Za podstatně menšího zájmu občanů (podobně jako v celé České republice) 
proběhly historicky první volby do horní komory Parlamentu České republiky – 

do Senátu. Do těchto voleb se volí v jedenaosmdesáti jednomandátových 
obvodech. Volební období Senátorů je stanoveno na šest let, třetina senátorů 
však byla v těchto počátečních volbách zvolena na dva roky a třetina na čtyři 
roky. Úvaly spadají do volebního obvodu č. 41 (Benešov) utvořeného z částí 
okresů Benešov a Praha-východ. První kolo voleb se konalo 15. a 16. listopadu a 
v Úvalech se ho zúčastnilo 44,14 % z 3 722 oprávněných voličů. Na prvním 
místě se umístila kandidátka ODS Libuše Benešová (870 hlasů), na druhém 
nezávislý kandidát na kandidátce ČSSD Josef Dráb (228 hlasů) a na třetím místě 
kandidát ODA Vladimír Šuman (221 hlas). Ostatní kandidáti dostali 204 hlasy 

(Jan Minář za KSČM) a 97 hlasů (Vlasta Chromá, jež kandidovala jako nezávislá). 
Jelikož žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu, konalo se 
22. a 23. listopadu druhé kolo, ve kterém se rozhodovalo mezi dvěma 
kandidáty, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Tohoto kola se v Úvalech 
zúčastnilo 41,7% oprávněných voličů a zvítězila v něm kandidátka ODS 
poměrem hlasů 1059 : 475. V celém volebním obvodě nakonec zvítězila tatáž 
kandidátka, získavši celkem 46,12 % hlasů, zatímco druhý Josef Dráb získal 
20,04% hlasů.  
Uspořádání voleb v Úvalech přišlo v roce 1996 na 274 292 Kč. 

Kultura ve městě 

Plesy 

SK Úvaly kopaná uspořádal 20. ledna 1996 sportovní ples. Vzhledem k tomu, že 
se neprodal plný počet vstupenek, skončila celá akce prodělkem. SK proto 
požádal MěÚ, aby mu prominul správní poplatek z prodaných vstupenek. 
Městská rada s tímto nesouhlasila. 
Ovšem v ŽÚ 4/1996 píše Jiří Vrána, předseda oddílu kopané SK Úvaly, že lednový 
ples se vydařil a byl pořádán proto, že je potřeba sehnat peníze na činnost 
oddílu. Za ještě zdařilejší pokládá Karneval 24.2. se 120 vtipnými maskami, 
očekávaný finanční efekt se však nedostavil. 
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V lednu se konaly kulturní akce MDDM – sváteční akademie, Country bál, 
návštěva divadla Spejbla a Hurvínka; v březnu ples Obce Baráčnické 
J.A.Komenského – vyjmenováni sponzoři do tomboly ŽÚ 5/1996; v říjnu 1. 
Country Club v hotelu Sport zve příznivce bluegrass, folk a country MDDM; 

V. Jubilejní ples Klubu důchodců 3.2.1996 v sokolovně – hraje Combo M. 

Kočárníka, předtančení kroužku MDDM; 

SK Úvaly – sportovní karneval 24.2.1996 v sokolovně – hraje SMOK; TJ Sokol 

Úvaly - 4. házenkářský ples 17.2.1996 v sokolovně, hraje COMBO M. Kočárníka; 
MDDM zve na Country bál do sokolovny 12.10.1996, skupina COP; 
Václavská s Kmochovkou a „Úvalským Kmochem“ Jaroslavem Dufkem – 

28.9.1996 se v sokolovně se konal koncert Velkého městského dechového 
orchestru Františka Kmocha za řízení šéfdirigenta Josefa Maršíka.  Zúčastnili se i 
zahraniční a domácí hosté, hrály se písničky rodáka J. Dufka (foto skladatel při 
poslechu …, foto orchestru Jantar ze Švýcarska). Poděkování sponzorům (Lein a 
Zámostný) a ředitelce MDDM J. Pospíšilové a finanční podpoře MěÚ (ŽÚ 
11/1996). 

 

 

Městská knihovna 

Městská knihovna nakoupila letos 599 knih, odebírala 36 titulů časopisů, 
vyřadila 549 knih a zaznamenala 23 717 výpůjček. Za knihy a časopisy se celkem 
vydalo 89 445 Kč, přičemž průměrná cena jedné knihy činila 149 Kč. Do 
knihovny chodil 491 platící čtenář, z toho 154 dětí do 14 let. Celkově bylo v 
knihovně 5 892 návštěv. V knihovně se letos konalo 23 besed.  
 

Knihovna - údaje za rok 1996 

Nákladem 40 000 Kč za hardware (financoval Okresní úřad) a 40 000 za 

software (financoval MÚ), byl po dlouhých letech marných žádostí do Městské 
knihovny zaveden počítačový systém na správu knihovních fondů. Software 
LANius od táborského výrobce umožňuje vyhledávání v katalogu podle jména 
autora, názvu knihy, nebo klíčových slov. Počítačová katalogizace fondu probíhá 
s pomocí základní databáze poskytnuté za úplatu knihovnou v Benešově a bude 
pravděpodobně dokončena v průběhu r. 1997. Systém usnadní vypůjčování 
knih prostřednictvím legitimací využívajících čárový kód. Rovněž ulehčí 
administrativu spojenou s vedením knihovny, např. vypisování denních a 
čtvrtletních výkazů. 
V ŽÚ 6/1996 knihovna uvádí seznam nových přírůstků a snaží se tak získat nové 
čtenáře nebo jen zlepšit jejich informovanost a činí tak i v ostatních měsících. 
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Výročí – vzpomínka na kronikáře PhDr. Stanislava Sedlmajera  

 

Odešel v únoru 1996 – poslední uveřejněný článek v ŽÚ 1/96 – Kronika 

všedního dne – Dokladování světa, ve kterém žijeme: GRAFITTI – foto 

v podchodu nádraží a zamyšlení nad sebevýrazem nejmladší generace. 

 

Socha Arnošta z Pardubic 

V ŽÚ 8 a 9/1996 L. Mandová vyzývá k podpoře sbírky pro sochu Arnošta 
z Pardubic, která potřebuje opravit a přestěhovat – město zřídilo účet, 
nedostává se 450 000 Kč, finanční příspěvky lze předat i sekretářce na MěÚ.  
Jan Bubák zde také pojednává v souvislosti s přemístěním sochy o místu 
narození - Kde se narodil Arnošt z Pardubic – ŽÚ 9/1996 sepsáno z literatury. 

ŽÚ 10/1996 uveřejňuje poměrně podrobný článek vedoucího správy majetku 
města P. Kočárníka o postupu při jednání o přemístění sochy Arnošta z Pardubic, 

počínaje jednáním s památkáři a celé realizaci úkolu, včetně výběrového řízení 
na zpracování studie řešení. V červnu 1996 bylo zahájeno územní řízení a 
rozhodnutí bylo vydáno v srpnu. Ze čtyř kolektivů uchazečů o realizaci přesunu a 
restaurování sochy byl vybrán návrh kolektivu akad. sochaře J. Kašpara, J. Vajce 

a M. Sokola. Přemístění mělo být dokončeno do 10. října 1996 a vlastní 
restaurování mělo být provedeno do 31.7.1997. 
 

 

Socha Arnošta z Pardubic je na náměstí 
Po dlouhých přípravách byla 12. listopadu tohoto roku (uveřejněno chybné 
datum, viz dále, pozn. Janurová) definitivně přemístěna socha Arnošta 
z Pardubic z nevyhovujícího zanedbaného a opuštěného místa u železniční trati, 
poblíž rybníka Kaláku, na náměstí Arnošta z Pardubic. Řada úvalských občanů se 
spolu se zástupci města a církve zúčastnila slavnostního aktu při příležitosti 
přemístění sochy. Promluvil světící biskup a generální vikář pražský, Mons. 
ThDr. Jaroslav Škarvada. Pan Roman Bubák poté přítomným zasvěceně 
porozprávěl o Arnoštově osobnosti a starosta města poděkoval všem, kteří se 
na této akci podíleli. Závěrem zazpíval ženský pěvecký sbor oslavnou píseň. 
Tolik informace kronikáře. 
 

V článku v ŽÚ 11/1996 se ovšem píše, že socha byla přemístěna a 
sloužena slavnost na náměstí u příležitosti 140. výročí římskokatolické 
farnosti dne 12.10.1996 – jsou zveřejněny fotografie přemístění – stěhování – 

sochy (v archivu fotografií byly nalezeny negativy, ty byly zpracovány a 
naskenovány a jsou uloženy v archivu kronik v digitální podobě, včetně 
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krátkého videozáznamu převozu pomníku a ukládání na náměstí), fotografie 

– biskup ThDr. Jaroslav Škarvada u sochy děkuje městu za kulturní počin, foto 
shromáždění na náměstí Arnošta z Pardubic – hovoří starosta I. Černý – jistý 
omyl v datech byl zaznamenán při kontrole a doplňování kronikářského 
zápisu retrospektivně a upřesněn nalezenými materiály v archivu městských 

kronik i rozhovory s pamětníky a restaurátorem - poznámka Janurová 2019. 
 

 

 

 

Školství 
 

Základní škola  

Ohlédnutí ředitele F. Smolíka za uplynulým pololetím – počty žáků – školní rok 
1995/96 = 497, tříd = 23; školní rok 1996/97 = 570, tříd = 26; rekonstrukce školní 
budovy, nové bytové jednotky (ŽÚ 4/1996) (v ŽÚ 8/1996 je uvedeno pro koho 

budou byty ve školní přístavbě určeny). 
ŽÚ 9/1996 – rozhovor s ředitelem ZŠ F. Smolíkem o počtu žáků = 497, od 1. září 
– 576 včetně devátých tříd; problémové děti 132 registrováno v Okresní 
pedagogicko – psychologické poradně v Říčanech; sociálně slabí, krádeže, 
finanční rozdíly; rodiče špatně vychovávají děti; zájmy sportovní, duchovní.  

DROGY – mládež – prevence od M. Kadeřábkové. 

Je třeba zmínit v kronice tuto problematiku podrobněji, protože už v tomto roce 

nastává velký problém s rozšířením drog mezi mládeží. Rodiče často netuší, že 
jejich dítě užívá drogy a neuvědomují si oni, ani děti, že drogy vedou k závislosti 
a předávkování neznámou drogou či větší dávkou vede k úmrtí. Redaktorka 
Lenka Mandová hovoří s 16letou studentkou gymnázia Marií Kadeřábkovou, 
která externě spolupracuje s nadací pro prevenci a léčbu drogových závislostí a 
AIDS Drop-in, o prevenci, dostupnosti a příznacích užívání drog. (ŽÚ 9/1996) 
 

Zvláštní a Praktická škola (1996) 
Od roku 1973 funguje v Úvalech Zvláštní škola (ZvŠ). Povinnou školní docházku 
v ní plní děti, které by nestačily tempu školy základní. Do roku 1977 byla 
jednotřídní, do roku 1985 dvoutřídní, v letech 1986 až 1992 trojtřídní, další rok 
čtyřtřídní, ve školním roce 1995/6 pětitřídní a od školního roku  1996/7 se zde 

vyučuje v šesti třídách. Tento nárůst byl způsoben důslednější aplikací měřítek, 
jež mají splňovat žáci základní školy, která byla umožněna především zlepšením 
podmínek, v nichž zvláštní škola pracuje. K výuce ve zvláštní škole jsou nyní 
tedy navrhováni žáci, kteří by dříve byli ponecháni ve škole základní. Na rozdíl 

file:///C:/Users/User/Desktop/kroniky/Školství.docx
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od dob před Listopadem 1989 nemůže být nyní do zvláštní školy dítě umístěno 
bez souhlasu rodičů. V několika příštích letech se vzhledem k současnému 
sestupnému trendu v porodnosti v ČR očekává pokles počtu žáků. Žáci zvláštní 
školy pocházejí většinou ze “sociálně slabších” rodin - mívají negramotné a 
často nezaměstnané a finančně nezabezpečené rodiče. Počet romských dětí 
nepřesahuje deset procent. Rodiče se školou povětšinou příliš nespolupracují. 
Mimořádně se v minulosti stalo, že rodič - podnikatel sponzoroval jednu školní 
akci.  

Od září 1992 funguje ve stejné budově nově zřízená Speciální, později Rodinná 
a nyní Praktická škola. Do Praktické školy přicházejí po základní škole děvčata 
starší patnácti let, která měla značné potíže se zvládáním učiva, opakovala 
jednu nebo více tříd a neměla by proto šanci být  přijata do jakéhokoli učebního 
oboru, nebo dívky zdravotně (epileptičky) či pohybově postižené. Jsou do ní 
přijímány dívky ze spádové oblasti (např. až z Českého Brodu). Hlavní náplní 
práce v Praktické škole je naučit žákyně vaření, šití, základním domácím pracím 
a péči o dítě. Žákyně chodí na praxi například do nově zřízeného penzionu 
v Českém Brodě, kde pomáhají se všemi kuchyňskými, úklidovými a dalšími 
pracemi a rovněž se zde mohou seznámit s možnostmi svého budoucího 
uplatnění. To bývá většinou jako pomocné síly ve stravovacích provozech a 
sociálních zařízeních. Ředitelkou obou škol je od roku 1990, respektive 1992 
paní Eva Bubáková.  
Zřizovatelem obou škol byl do roku 1994 MÚ, od roku 1994 patří ZvŠ pod 
Okresní školský úřad a Praktická škola pod Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy. Obě mají plnou právní subjektivitu, což například obnáší povinnost 
vést podvojné účetnictví.    
Ve zvláštní škole působí šest třídních učitelů (z toho čtyři speciální pedagogové, 
jeden vysokoškolák a jeden středoškolák (pouze jeden muž)), jedna 
vychovatelka ve školní družině a jedna ředitelka, společná i pro Praktickou 
školu, ve které vyučuje jeden speciální pedagog, jeden vysokoškolák a jeden 
středoškolák.   
Obě školy intenzivně spolupracují s Klubem důchodců, pořádají pro jeho členy 
například pravidelné vánoční besídky. Praktická škola předvedla v minulých 
letech děvčaty ušité modely šatů na módní přehlídce v Hotelu Sport (pozn. 

Janurová: nyní hotel Budka). Její žákyně též pečou cukroví pro akce MDDM. ZvŠ 
ve spolupráci s BESIPem pořádá dopravní cyklistické soutěže pro všech devět 
zvláštních škol z okresu Praha-východ.  
Ve školním roce 1996/7 bylo žáky 1. a 2. třídy šest dětí, do 3. a 4. třídy chodilo 
10 dětí, do 5. a 6. dvanáct, do 7. stejně jako do 8. dvanáct a do 9. třináct. Dále 
bývají do výuky zařazeny, na takzvaný diagnostický pobyt, děti zapsané do 
základní školy, které mají s tamní výukou obtíže. Ve valné většině už ve zvláštní 
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škole zůstanou, neboť menší nároky na ně vytvářejí menší psychický tlak a zmizí 
u nich frustrace ze zaostávání za ostatními.  
V budově školy též působí pedagogicko-psychologická poradna, jež už od roku 
1982 dvakrát týdně vyšetřuje poruchové děti a zjišťuje problémy přímo na 
hospitacích ve třídách. V budově funguje v odpoledních hodinách také pobočka 
čelákovické Základní umělecké školy (dříve Lidové školy umění umístěné 
v Kulturním domě Marie Majerové).   
Nová, architektonicky výrazná a neobvyklá, budova Zvláštní školy na náměstí 
Arnošta z Pardubic byla kolaudována v září 1992, kdy se sem škola přestěhovala 
z budovy čp. 7 tamtéž. Budova s pěti učebnami, jednou tělocvičnou, 
kuchyňkou, dílnami, řadou kabinetů a velkou plynovou kotelnou pro vytápění 
prostor svých a budov základní školy včetně jídelny, je funkčně vyřešená a plně 
vyhovuje potřebám školy. Její stavba byla bohužel odvedena nedbale, takže 
kvůli zanedbané izolaci z celého objektu uniká zbytečně teplo a pod ploché 
střechy zatéká. Budovu dostalo od státu do svého majetku město. To ji škole 
pronajímá (v roce 1996 za 240 000 Kč za rok).  
Rozpočet ZvŠ činil v roce 1995  1 565 000 Kč a v roce 1996  1 876 000 Kč, u 

Praktické školy tyto částky činily 641 000 a 765 000 Kč. 
V ŽÚ 11/1996 Petr Kočárník, vedoucí odboru správy majetku města, informuje o 

dokončené vestavbě bytů v čp.7 (ZŠ) a probíhající rekonstrukci čp. 44 – domečku 
z roku 1783. Uvádí předpokládané náklady a hovoří o snaze získat prostředky na 
rekonstrukci fasády velké budovy ZŠ čp.7. 

MDDM - údaje za školní rok 1995/6 

V MDDM pracovaly 43 zájmové útvary s celkem 482 členy.  MDDM uspořádal 
tři letní a jeden zimní tábor: sportovní v Řepči (u Tábora); výtvarný v Cholticích 
(u Pardubic); desetidenní taneční v jižní Kalábrii (poplatek 3000 Kč), sponzor CK 
Filipes zaplatil účast osmi vítězům Regionální taneční soutěže pro Prahu a 
střední Čechy; zimní taneční v Rumburku.  

Ze 30 000 Kč, které MÚ vyčlenil v roce 1996  na kulturu získal MDDM  kolem  
20 000, aby mohl uspořádat akce jako Václavská s Kmochovkou či Country 
festival. Ostatní akce financoval MDDM ze vstupného sám.  
V roce 1995 vyhrály děti z MDDM druhé a v roce 1996 první a druhé místo 
v celorepublikové soutěži ze znalostí o životním prostředí.  
Recitační soutěže pořádané MDDM se zúčastnilo 125 dětí v kategoriích do 10, 
12 a 15 let. Děti z MDDM obsadily v roce 1996  1. místo v okresní recitační 
soutěži.  
1. - 3. března 1996 uspořádal MDDM výukový seminář stepu, který vedl mistr 
světa ve stepu ing. P. Hrubec. Semináře se zúčastnilo 80 lidí, z toho čtyři 
zahraniční hosté.  
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Úvalské Country festivaly se dostaly do povědomí příznivců country, a proto 
festival v červnu 1996, na kterém hrály skupina Cop a další čtyři profesionální 
kapely a řada amatérských, vysílalo rádio Country v přímém přenosu. Velký 
úspěch rovněž zaznamenaly country bály konané 13. ledna a 12. října. 
(Podrobnosti v ŽÚ 4/1996 za 1. čtvrtletí). V ŽÚ 5/1996 podrobně MDDM 
informuje o diplomech, které dívky TS RYTMUS pod vedením A. Sismilichové  
získaly. Rovněž představuje, které letní tábory bude pořádat. 
V ŽÚ 6/1996 se v rubrice školství objevují příspěvky dětí z MDDM 

z dramatického kroužku – L. Vančurová – Proč mají bobři placatý ocásek? 

a M. Hlaváčková – Zajíc se zlatými zuby. 

Spolky 

Jak se prezentují spolky v Úvalech – je poměrně kritický a obsáhlý článek T. 
Bašty k vývěskám spolků u nádraží (ŽÚ 7/1996). Jedná se o nástěnky dvou 
místních církví, které jsou aktualizované, ale vedlejší, patřící Obci baráčnické, 

obsahuje pouze obrázek jakési šťastné mladé krojované rodiny. Svaz chovatelů 

se představuje unikátním způsobem, informací o přesunu schůzí z prosince 1992 

na leden 1993! Nástěnka SK Slavoj je nevzhledná, ručně psané čmáranice. 
Dominuje střední velká plocha pro všeobecná oznámení. Ani vedlejší Svazu 

rybářů neoplývají aktuálností a informacemi. Podobně tabule LMK, ze které je 
patrné, že se jedná o letadla jen podle nákresů modelů. Jediné upravené jsou 
nástěnky Junáka a MDDM. Autor pokračuje kritikou nástěnek Elektromechaniky 
aj., nakonec i Tenisového oddílu. 

Kopaná  
V ŽÚ 4/1996 je uveřejněna krátká zpráva o činnosti oddílu kopané – SK Úvaly. 

Oddíly si nevedly příliš dobře, pouze žáci se umístili na 2. příčce okresního 
přeboru s nadějí na postup. Výbor počítá s přílivem mladé krve ze Slovan (pozn.: 

co to znamená předseda oddílu J. Vrána nevysvětluje); předseda děkuje řadě 
vyjmenovaných sponzorů společenského plesu a vybízí další k pomoci řešit 
svízelnou finanční situaci. Zmiňuje 2. místo v soutěži starých pánů SK HAVRAN 
ÚVALY. 

Cyklistický klub Úvaly 

Zpráva v ŽÚ 9/1996 obsahuje výsledky 3. ročníku tříetapového silničního závodu 
Malá cena Úval pořádaného 24. a 25. srpna. Sponzorem odměn byla akciová 
společnost SIS. Vítězem byl M. Kubík z Nymburka a na druhém místě pak P. 
Štork z Úval. Úvaly ještě obsadily 7.,10, 15., a 17-22. místo. 
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Rybáři 
Na 2. Rybářském plese s tombolou, konaném 27. února 1996 v sokolovně, bylo 
vyprodáno. Zájem o vstupenky byl takový, že by se jich podle odhadu 
organizátorů bývalo prodalo až 800, leč kapacita sálu jich dovolila prodat  
pouze 270.  

V březnu uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu ve spolupráci 
s MDDM dětský karneval, o který byl rovněž velký zájem. 
26.3.1997 se sešla valná hromada a hodnotila rok 1996. Několik čísel MO – 219 

členů, 228 povolenek. Zájezd, výroba násad, setkání seniorů, závody mládeže na 
rybníku Fabráku. V ŽÚ 1/1997 Miloslav Kolařík shrnuje činnost Českého 
rybářského svazu Úvaly v článku“ Rybáři, ryby, povodně“. Uvádí počet členů 243 
a výtěžek 657 kg ryb na 1 ha. Škoda při povodních, kdy v květnu „vypláchla“ 
první násadu za 40 000 Kč, musela být hrazena nákupem nového kapřího 
plůdku za 48 Kč/1kg. Rybáři se starají o celé povodí ve městě a společně 
s Veřejně prospěšnými službami likvidují případné škody. 

Hasiči  
Letos byla provedena rekonstrukce vytápění a adaptace bytu v budově požární 
zbrojnice v Klánovické čp. 918. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů zasahovala 
v roce 1996 pouze dvakrát. Rozsáhlejší akcí bylo hašení požáru seníku 
v Dobročovicích, jež trvalo skoro 24 hodin. 

Skauti  

Na podzim byla zkolaudována budova nové klubovny pro vlčata (nejmladší 
skauty). Skauti ji stavěli dva roky vlastními silami.  
Oznámení Junáka – 30.7.1996 zemřel bratr Miroslav Pazourek – od r. 1945 byl 

vůdcem oddílu, v r. 1991 pak vedoucím skautského střediska J. Bubáka. 

 

Klub důchodců  
V červnu 1989 byl v Úvalech na popud shora (tedy na popud Okresního 
národního výboru) povinně utvořen Klub důchodců. Byla mu přidělena místnost 
v Kulturním domě s příslušným vybavením a technikou (televizorem…), která 
byla vybudována z bývalé zkušebny a rekvizitárny KD MM. Začalo se v něm 
scházet 10 - 12 občanů důchodového věku. V roce 1993 byla v důsledku 
navrácení budovy Kulturního domu původnímu majiteli klubová místnost 
přesunuta do nářaďovny sokolovny. Nájem, který činí cca 10 tisíc Kč ročně i 
nadále hradí MÚ, pod nímž Klub důchodců stále funguje. MÚ činnost Klubu 
důchodců dále ročně dotuje částkou zhruba 20 tisíc Kč. Členové neplatí žádné 
členské příspěvky. 
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V současnosti (1996) dochází na pravidelná středeční klubová setkání kolem 50 
občanů v průměrném věku 70 let, z toho sedm mužů. U zrodu Klubu stál a 
hnacím motorem jeho činnosti zůstává pan Jaroslav Plaček (v roce 1996 mu 

bylo 82 let). Kroniku Klubu důchodců vede paní Bohuslavová. 
Na téměř každé klubové setkání zavítá nějaký host, který členy seznámí 
s problematikou, které se věnuje. Témata bývají opravdu různorodá a lidé velmi 
zajímaví - od soudce Nejvyššího soudu přes filmaře, sportovce a místní 
cestovatele, po zaměstnance Městského úřadu, kteří členy Klubu důchodců 
seznamují s detaily dění ve městě. Každý přednášející dostane kytičku. Jenom 
za rok 1996 proběhlo podobných přednášek 26. Na klubových setkáních je 
zakázáno kouřit, hádat se a mluvit o politice.  
Dotaci využívá Klub důchodců při pořádání četných veřejných akcí. Tou 
pravděpodobně nejznámější je každoroční Ples důchodců, velmi populární 
úvalská společenská událost, na niž přispívá i řada místních podnikatelů. 
Pravidelně hraje Orchestr Mirka Kočárníka. Vedle toho Klub pořádá Velikonoční 
pomlázkovou zábavu, Václavskou a Mikulášskou zábavu (vstupné dobrovolné), 
při kterých (buď v sokolovně, nebo v hotelu, který už si dvakrát neúčtoval 
nájem a ještě k tomu přidal pohoštění zdarma) vystupují například děti 
z mateřských škol a provozují se různé soutěže. Pro pravidelné Vánoční 
posezení 23. prosince, u kterého nechybí stromeček a koledy, připravují cukroví 
děvčata z Praktické školy. Klub důchodců má družbu s podobným spolkem 

v Újezdě nad Lesy.  
Čtyřikrát ročně uspořádá Klub zájezd na různá místa po celé ČR. Zájezdů se 
obyčejně účastní kolem 45 lidí. Zájezdů se pro případ potřeby účastní i 
zdravotní sestra.  
Členové Klubu důchodců vypomáhají městu při různých akcích - roznáškou 
hlasovacích lístků při volbách, doručováním pozvánek. 
Největší radost dělají organizátorovi celého klubu, panu Plačkovi, nejen 
podařené zájezdy, ale spokojení lidé, kteří do Klubu chodí rádi a v pohodě zde 
činorodě tráví svůj volný čas.  
Zpracováno dle rozhovoru s  panem Jaroslavem Plačkem dne 6. 
dubna 1997.  

(Rovněž v ŽÚ 2/1997 je jednostránková zpráva o činnosti klubu a v zápise 
jednání RMZ je uvedeno, že RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na 
pronájem místnosti v objektu TJ Sokol pro klub důchodců za nájemné 250,- Kč za 
setkání). 
 

Český svaz ochránců přírody 

Základní organizace Úvaly hledá nové členy – p. Aulický hovoří krátce o činnosti 
a záměrech v ŽÚ 9/1996. 
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Střelecký klub  
V ŽÚ 5/1996 je rozhovor s aktivním členem Střeleckého klubu panem Oldřichem 
Havránkem v Úvalech o novém zákonu o střelných zbraních a legálním držení. 
(Poznámka Janurová 2019: velmi obsáhlé informace o střelectví v Úvalech jsou, 
jak historické, tak i současné zhruba do r. 2000, v knize Úvaly v průběhu staletí a 
v archivu městských kronik u signatury FH - fotografie historické. Rovněž 
zaznamenám informace o aktivitě v současnosti (2019) do deníku pro 
kronikáře). 

Sdružení zdravotně postižených (SZdP) 
Rozhovor s p. Loskotem v ŽÚ 10/1996 o vozíčkářích v Úvalech, členské základně 

v Úvalech a okolí k 19.3.1996 – 193 členů. SZdP se dělí se na 5 sekcí, sídlo má 
v Praze Karlíně, v článku následuje výčet možností a pomoci. 

Tenisový club  
Krátká zpráva o činnosti za rok 1996 – soutěže, krajské turnaje mládeže se 
nachází v ŽÚ 2/1997. 

TJ Sokol 

Rozhovor v ŽÚ 1/1997 redaktorky Lenky Mandové s předsedou Tělovýchovné 
jednoty Sokol Úvaly Ing. Tomášem Opálkou a místopředsedou Jiřím Drábem ml. 
o úvalské sokolovně, druzích sportů pod TJ – cvičení žen a mládeže, rodičů 
s dětmi, košíková, volejbal. Jediný závodní oddíl je házená. Uvádí důvody, proč 
TJ vystoupila z České obce sokolské. Je vyjmenován nemovitý majetek. Hovoří se 
o cíli oddělit hospodářskou a sportovní činnost, tělocvična by měla vydělávat na 

úvěr, dluhy a ručení. 

Církev římskokatolická 

8. dubna se v kostele Zvěstování Páně konal velikonoční varhanní koncert 

duchovní hudby. Na varhany hrál Josef Lecian, zpíval sólista opery Národního 
divadla v Praze Pavel Červinka.  Farnost koncert uspořádala za přispění MÚ. 
12. října si úvalská farnost připomněla 140. výročí svého založení. (viz článek 
P. Šubrta v ŽÚ 2 a 10/1996). Při této příležitosti byla udělena osmi věřícím 
svátost biřmování (uděloval biskup Škarvada).  Vyjmenováni jsou faráři (celkem 
8) od roku 1857 do 1970 – Karel Šubrt dosud. 
V ŽÚ 2/1996 páter K. Šubrt spolu s Ing. J. Pečeným zmiňují Úvaly, které byly 
v 19. století přifařeny k Hradešínu, ale úvalští občané žádali zřízení samostatné 
duchovní správy. Dne 20. října 1856 bylo výnosem c.k. místodržitelství a 
výnosem ministerstva kultury vyhověno. Samostatná farnost neměla ale 

budovu, pro faráře byl najat byt v domě čp. 20, jehož vlastníkem byl Jan Pečený 
s manželkou Barborou. Obec po dlouhém jednání odkoupila nakonec statek čp. 
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45 od manželů Janouškových a vystavěla na náměstí novou jednopatrovou 
budovu fary, která stojí dodnes. Úvalská farnost má kořeny až v době prvního 
pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. 

Koncem prosince se v kostele konaly předvánoční koncerty dětí z 2. mateřské 
školy, žáků základní školy ve Škvorci a varhanní koncert Markéty Hejskové. 
Významnou událostí v životě církve bylo i přemístění sochy Arnošta z Pardubic 

na náměstí po něm pojmenované – stalo se 12.10.1996, viz ŽÚ 11/1996, foto ze 
stěhování a poděkování biskupa ThDr. Jaroslava Škarvady městu za kulturní 
počin – viz samostatná kapitola v této kronice. Poznámka Janurová 2019: pro 
úplnost opakuji, že ve volné příloze kroniky na DVD a na externím disku jsou 

skeny fotografií restaurování sochy na původním místě, převoz a umístění 
sochy/pomníku na náměstí Arnošta z Pardubic, také amatérský video záznam 
z přesunu a postavení sochy na připravený podstavec. Projevy starosty Ivana 

Černého, biskupa Škarvady a pana Bubáka. 

Církev bratrská 

Svobodná církev reformovaná, založená v roce 1880, začala v Úvalech působit v 
roce 1904 v domě manželů Kučerových čp. 184. Po vzniku Československé 
republiky se v roce 1919 přejmenovala na Jednotu českobratrskou. Kvůli 
sporům o výklad věrouky se úvalský sbor v roce 1923 oddělil od Jednoty a spolu 
s jiným sborem v Praze, v Myslíkově ulici, vytvořil tzv. Záchranný spolek Tábor.  
V roce 1924 stanul v čele úvalského sboru pan Michálek a církevní aktivity se 
přesunuly do jeho domu v Alešově ulici čp. 411. Roku 1951 zrušil komunistický 
režim spolek Tábor a úvalský sbor tak byl znovu připojen k Jednotě 
českobratrské, pod sbor Praha-Žižkov. V roce 1967 dostala církev svůj dnešní 
název - Církev bratrská. Bohoslužby, které čeští bratří nazývají shromáždění, se 
v roce 1974 přesunuly do domu paní Myslivcové v Pražské ulici čp. 477. V 
současnosti dům na této adrese církev vlastní, vlastními silami ho adaptovala a 
sama si ho udržuje. Své bohoslužby zde konají též Českobratrská církev 
evangelická a Československá církev husitská. 
V současnosti má církev bratrská v Úvalech (kazatelská stanice zařazená pod 
mateřský sbor Žižkov) 17 aktivních členů v průměrném věku 67 let a jejích 
shromáždění se účastní tři další pravidelní hosté. Káže jim žižkovský kazatel Jan 
Aszonyi (jinak známý tím, že na přelomu let 1997/8 sloužil jako první vojenský 
kaplan u českého vojenského sboru v rámci mezinárodních mírových jednotek 
SFOR v Bosně). Přes určitou snahu získávat nové věřící počet členů Církve 
bratrské v Úvalech (z někdejších 150) stále klesá, nikoli pouze jejich vymíráním, 
ale též přirozenou migrací. V celé ČR má církev asi 5 000 věřících. 
Církev bratrská pořádá svá shromáždění dvakrát týdně. Neperiodicky pořádá 
ekumenické akce typu koncertů duchovní hudby. 
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V rámci probíhající odluky církví od státu se uvažuje i o změnách ve financování 
Církve bratrské. Její kazatel je stále placen ze státních prostředků. Provoz a 
údržbu kazatelny si však církev hradí sama. 
Dle rozhovoru s panem Janem Stehlíkem ze dne 25. ledna 1998   
Poznámka Janurová 2019: Kronikář sepsal vzpomínky představitele církve také 
retrospektivně pro kroniku 1996, proto je tato kapitola uvedena ve 
zmíněném roce.  

 

VI. Životní prostředí 

Pravidelný úklid 

Každé jaro a podzim probíhá tzv. úklid města. V 1. etapě mají občané možnost 
se zbavit železného šrotu a velkoobjemového odpadu (letos 27. a 28. dubna). 

Ve 2. etapě probíhá svoz biomateriálu a zbytků sutě v kontejnerech, které jsou 
zdarma přistaveny v předem oznámenou dobu na určeném místě. Letos byly 
kontejnery při jarním úklidu během měsíce května po dvou až třech dnech 
rozestavěny celkem na 66 místech. Celou akci financuje město. 

Co jsme pili?  

V ŽÚ 8/1996 J. Beneš píše o výsledcích rozborů pitné vody - zvýšené množství 
dusičnanů, vysoká tvrdost vody; oponuje O. Pavlík z VaK Ml. Boleslav, znečištění 
již ve zdrojích, úpravna vody stav neovlivní. Podobně informuje o kvalitě vody 

článek ŽÚ 10/1996 od Ing. Baumana: Jaká je kvalita pitné vody?  
Pojednává o studnách firmy Chmelík z r. 1929 a přidává další historické 
informace. Jaké jsou současné normy a stav, historický vývoj kvality, ocelové 
potrubí a korozivní odolnost, zvýšený obsah železa. Zaznívá kritika tehdejšího 

investora, který problém řešil technologicky nevhodně. V současné době 
dusičnany klesají a maxima se pohybují na úrovni 60 mg/l vody. V 88 

ukazatelích splňuje voda v úvalském vodovodu požadavky ČSN 75 7111 „Pitná 
voda“. 

Voda pitná a odpadní z pohledu majitele a provozovatele  

– obsáhlý rozhovor se zástupci VaK Mladá Boleslav, nedostatky, výtky, 
investice města ŽÚ  
v 7/1996 – rozhovor s Ing. Pavlíkem a Čubanem a Ing. Baumanovou vedla 

redakce ŽÚ (Šamanová, Mandová) a zmiňuje informace o počtu připojených a 
zpoplatněných 765 vodovodních a 142 kanalizačních přípojek, o dalších 
investicích, kontrole kvality pitné vody a vyčištěné odpadní vody; zmíněna 
prohlídka ČOV, hydranty. Výměna vodoměrů je možná po 6 letech zdarma. 
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Povodně 

Technický stav staveb na Výmole a především akceschopnost úvalských občanů 
prověřila povodeň, která neočekávaně přišla v noci 18. května 1996. Hladina 
vody začala stoupat během průtrže mračen ve večerních hodinách. Voda 
s sebou brala všechno, co leželo na březích. Horní rybník přetekl přes hráz. 
Vzniklý povodňový stav operativně začali odstraňovat místní rybáři, dále se 
k nim připojili pracovníci správy majetku města a útvaru životního prostředí 
MěÚ a také pracovníci VPS. Hladina stoupala o deset centimetrů za pět minut. 
Zaplaveny byly sklepy a garáže v Riegerově ulici, tělocvična základní školy a 
přilehlé objekty. Naplavené kmeny stromů prorazily jedno ze stavidel 
Mlýnského rybníka. Škody byly později vyčísleny na 2,5 milionu Kč. Podél 
celého toku Výmoly byla podemleta a vyvrácena řada stromů. Hladina vody 
začala opadávat kolem třetí hodiny ranní. Příčinou povodně vedle průtrže 
mračen, v níž napadlo 41,4 mm vody na m2, bylo zahrazení toku Výmoly 
naplaveným materiálem z nemovitostí podél břehů a zúžení vodního toku 

nasypáním pozemku sportovního areálu TJ Sokol až k vlastní Výmole.  
V souvislosti s úvalskou záplavou a katastrofální záplavou v obci Zápy ve dnech 
18. a 19. května 1996 byly podniknuty kroky k dokončení úvalského 
povodňového plánu, jehož zpracování bylo Radou města zadáno už 20. února 
1996. Zatím je v té době vytipováno cca 60 povodněmi ohrožovaných 
nemovitostí v zátopovém území, obyvatelé budou vyzváni ke spolupráci. 
V ŽÚ 7/1996 se píše o povodni v květnu na Výmole a protržení stavidla 
Mlýnského rybníka, o zatopené tělocvičně ZŠ a příčinách povodně. 
V ŽÚ 8/1996 varuje redaktorka L. Mandová před nedodržováním regulace - 5 

metrové volné šířky na březích Povodím Labe spravovaného potoka Výmoly. 
Důsledky protržení stavidla popisuje v článku „Nepouštějte klády po potoce, 
jsou nebezpečné“. Uvádí zde, že Rada MZ se rozhodla, protože chápe soukromý 
Mlýnský rybník také jako požární nádrž, přikročit k další rekonstrukci mostku 
přes hráz a pomůže půjčkou na opravu stavidla majiteli. 
V ŽÚ 7/1996 je textem i fotograficky zdokumentována povodeň na Výmole, 
protržení stavidla u Mlýnského rybníka a zatopení školní tělocvičny. 

Srážkoměrná stanice – počasí 

O povodních na Výmole trochu jinak 

V ŽÚ 2/1997 je článek „O povodních na Výmole trochu jinak“ od ing. J. Beneše a 

zároveň jsou uvedeny údaje o denních a měsíčních srážkových úhrnech 

v květnu až červenci; rovněž jsou uvedeny průtoky na potoce Výmola na jezu u 
Kaberny; příčiny povodní a neuvážené zásahy člověka; asi 70 obytných domů 
leží v inundanci potoka a je ohroženo povodněmi; zpracovává se povodňový 
plán. 
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Úplný přehled – tabulka a text – zpráva srážkoměrné stanice za rok 1996, je 

uveden v ŽÚ 3/1997. Rok byl velmi chladný. V noci na 18. května silně pršelo a 
došlo k zaplavení zahrad a nánosům bahna, zasahovali VPS i hasiči. Srážkově 
nepřesáhl rekordní rok 1995, ale přiblížil se. Nejvíce napršelo v letních měsících 
(graf). Srážka 52,4 mm z 8. 7. 1996 v Úvalech je největším denním srážkovým 
úhrnem naměřeným od 5. 5. 1986, kdy zde byla zahájena pozorování, byla 
označena za tzv. desetiletou srážku. (Poznámka 2019: k záplavám na Výmole se 
nacházejí historické fotografie v archivu městských kronik a rovněž je uloženo  
i několik barevných fotografií povodně zde zmíněné). 

Naučná stezka Klánovickým lesem  
 ŽÚ 11/1996 je uvedeno, že byla zřízena turistickým oddílem Stopa Českého 
svazu ochránců přírody, za finanční podpory občana Klánovic Michal Voráčka. 

Černé skládky v Úvalech se množí i v ulicích  
(ŽÚ 4/1996, foto). Redakce si všímá nešvaru, který se v Úvalech rozmáhá. Jsou 
to černé skládky po skončení zimy vykukující ze zbytků sněhu přímo na ulicích a 
chodnících. 
 J. Šamanová se diví lhostejnosti procházejících kolem a vybízí občany k úklidu 
před vlastním prahem. 

Výsledky měření škodlivin v ovzduší  
V roce 1995 byl vyhodnocen jednoduchý systém dlouhodobého sledování 
koncentrací SO2 a NO2 a polétavého prachu (viz tabulka v ŽÚ 5/1996); přes 
nepříznivou konfiguraci terénu Úval nebyly ve sledovaných lokalitách (Ruská, 
Táboritská, Erbenova, Janáčkova, Sovova, 5. května) překročeny hygienické 
normy, odpovídají doporučení SZO. M. Breda nepředpokládá zhoršení, vzhledem 

k probíhající plynofikaci.  

 

Úvaly, seminární práce studenta Petra Ježka z r.1995 z oboru životního 
prostředí měst a regionů –  

shrnul základní údaje o Úvalech – celý článek je v ŽÚ 8/1996 – kapitoly: historie, 

výměra a rozdělení, občanské vybavení, památkově chráněné objekty a budovy, 
geologie, inženýrské sítě, obyvatelstvo, ovzduší, stavby, odpady, hluk, vodní 
toky, půda, vegetace – příroda – krajina; (poznámka 2019: sken práce uložen 
v archivu městských kronik u signatury H – Historie Úval, dále je dostupná on-

line na webové adrese www.uvaly.cz/uvaly-1995/ ). (Petr Ježek, student VŠE, 
bydliště Úvaly). 
 

http://www.uvaly.cz/uvaly-1995/


42 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 1996/2019 

 

Rozsah a výše těžeb dřeva ve Škvorecké oboře  
Článek v ŽÚ 8/1996 B. Prokůpka o poškození lesa a napravování minulých chyb 

smýcením (pozn.: tak nápravu nazval odborník) smrkových porostů napadených 
kůrovcem a listnáčů houbovými chorobami. Dojde k vysazení stromků a 
zaplnění holin. 
 

Škvorecká obora 

Připravuje se podle Českého svazu ochránců přírody v Úvalech p. Aulického 
kategorizace obory jako přírodní rezervace. Článek v ŽÚ 8/1996 navazuje na 
předchozí od B. Prokůpka. Existují obavy ze současné zvýšené těžby dřeva, která 
může změnit biotop. Již v roce 1991 při předkládání návrhu územního plánu 
Úval, byl registrovaný významný prvek Škvorecká obora označen jako návrh 
přírodní rezervace.  

VII. Obyvatelstvo  
Pohyb obyvatelstva je uveden v ŽÚ 1/1997 matrikářkou M. Černou. Na výklad 
navazuje tabulka vývoje od roku 1990 do 1996. Stav k 31.12.1996 – počet 
obyvatel – 4 643;  od 60let emigrovalo do zahraničí několik desítek osob, kteří 
mají stále české občanství a nelze je z evidence vyřadit, matrikářka by uvítala 
bližší informaci o jejich úmyslech.  

(Poznámka Janurová 2019: Tato informace je přejata v tabulce od matrikářky a 
rozchází se v údajích z minulých let, neboť jsou v ní i údaje od roku 1992, které 
se zhruba o 30 osob liší od dříve uváděných informací kronikáři minulých 
konceptů kronik. Uvádějí se počty právě o cca 30 vyšší. Tento rok (1996) není 
s čím srovnat, nelze tedy říci, že je vše uvedeno správně. V desítkách ale počty 
obyvatel zhruba odpovídají). 

 

VIII. Různé 

TESKO 

Poznámka Janurová (2019) k zápisu jednání RM o pronájmu částí objektu: Tesko 

byl v 90. letech využíván často jako skladové prostory pro potřeby města či jako 
pro přechodné pobyty firem, které nějakou dobu pro město vykonávaly práce, 
viz např. f. AZ Elektrostav, kdy firma instalovala kabelové vedení na náměstí 
Arnošta z Pardubic. Rovněž Městská knihovna využívala místnost v objektu pro 
skladování staršího knihovního fondu a využíval ho i Městský dům dětí a 
mládeže pro taneční kroužky. Ze současného pátrání po důvodu vzniku objektu 
a době výstavby vyplývá: nejdříve byl zadán Okresním kulturním střediskem 
Praha – východ projektový úkol na výstavbu Okresního kulturního střediska 
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Úvaly v r.1977. Posléze se v materiálech Stavebního úřadu objevuje projekt 
nazvaný Tiskové a propagační středisko v r.1978. Dosud nebyly nalezeny 

dokumenty kolaudace a skutečného využití objektu. Podle vzpomínek 
pamětníků sloužil původně objekt jako tiskárna – rozmnožovna měsíčníku Života 
Úval. V kronikách z let 1977 – 1980 není žádná zmínka o Tesku, které evidentně 
bylo projektováno a postaveno v blízkosti školy. Kroniky zmiňují jakousi 
dostavbu objektu pro administrativu Okresního podniku služeb, ovšem bez 
určení místa - r.1978.  Název objektu TESKO pravděpodobně pochází z toho, že 
nízkopodlažní objekt byl vybudován technologií v té době moderní stavebnicové 
montované stavby dřevěné stavby se zděným průčelím na betonové základně. 
V současnosti – r.2019 – je objekt přestavěn na třídy ZŠ a využíván základní 
školou. Nyní má čp. 1283. 
Dne 22.11.2019 jsem uskutečnila rozhovor s Ivou Krňanskou, bývalou vedoucí 
Okresního kulturního střediska Praha – východ, detašované pracoviště Úvaly, ke 
kterému patřilo i technické a propagační středisko umístěné tehdy před rokem 
1977 v malé místnosti na Pražské (u Buchara) čp. 172. Okresní úřad určil, že je 
nutné nalézt nové prostory a záměrem bylo využít objekt čp. 9, bývalý hotel u 
Českého lva, který však byl v dezolátním stavu. Proto vznikl projekt Tesko (lehké 
montované stavby, které měly krátkou životnost). Zhruba v roce 1980 se 

kulturní středisko a technické a propagační stěhovalo do zmíněné stavby pod 
školou. Středisko vedla Iva Krňanská, pozdější vedoucí Městské knihovny. 
V objektu byla tiskárna, ofset a sítotisk, výtvarníci (mj. i malíř V. Vondráček), 
fotograf a redaktoři. Středisko vydávalo a tisklo různé metodické materiály, 
Život Úval a Počernický zpravodaj.  
Podle sdělení paní Ivany Kaňkové, která pracovala v Tesku od března 1982 do 
ledna 1987 jako odborný pracovník specialista pro kulturně výchovnou činnost 
(velmi politický hlídaná oblast), se např. v místě zapisovala mládež do 
tanečních. Činnost později převzala paní Pospíšilová, která vedla i kulturní dům. 
V Tesku byly i kroužky keramiky v rámci MDDM, které vedla paní Miloslava 
Kaňková, akademická sochařka, která některé své práce věnovala městu. 
Nejznámější je Betlém s 18 figurkami a znak města. 
V roce 2000 byl téměř celý objekt dán k dispozici pro výstavu 700 let Úval. 
Později některé místnosti sloužily jako školní družina. Usnesením RM ze dne 
13.9.2017 byl schválen projekt Stavební úpravy objektu TESKO dům pro základní 
školu a přestavba dokončena v roce 2018. V budově Teska (školní budova F) se 

začalo učit 1. 9. 2018. Jsou tam 4 plně vybavené třídy 1. stupně - včetně digitální 
tabule s interaktivními učebnicemi, 2 kabinety pro učitele, sociální zázemí. 

Anketa  

MěÚ - odbor správy majetku -  vyhlásil anketu, která vybízela občany 
k vyjádření se v naléhavé záležitosti, a to je řešení bezpečnosti ve městě, 
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vzhledem k tomu, že se stále nedaří obsadit nepřetržitě služebnu České policie 
v Úvalech. Jedním z možných řešení je zřízení PCO – pultu centralizované 
ochrany - přímo v Úvalech nebo napojení v jiném městě. Existují tři nabídky 
bezpečnostních agentur. Následuje popis možných činností a zásahů a 
orientační poplatky za měsíční střežení objektu na PCO. Podepsán starosta I. 
Černý. 
V ŽÚ 5/1996 se starosta zmiňuje o nezájmu občanů o nabízenou službu a malé 
účasti na anketě. Vyzývá k odpovědi. 

 

Parcela naproti nádraží konečně prodána 

Po dlouhodobé snaze prodat parcelu v Jiráskové ulici o rozloze cca 700 m2 

s polorozpadlou nemovitostí čp. 184 za solidní cenu konečně došlo k prodeji. 

Rada města rozhodla prodat ji panu Vlastimilu Andresovi za 1 001 000 Kč na 
výstavbu rodinného domku a pro realizaci podnikatelského záměru prodeje 
parketových podlah a žaluzií dle vzorků.  

Petice a časté stížnosti obyvatel - 
na dodávky elektrického proudu, petice nebyla smetena do koše, ale jednání 
STE Kralupy s městem se protahují. 
 

Občané z Žižkovy ulice děkují za konečně opravenou ulici – bezprašný povrch 

Zrušení Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 

 – upozornění pro občany Úval, je nutná přeregistrace – automatický je přechod 

k VZP; jaké jsou povinnosti zaměstnavatele a pojištěnce (ŽÚ 4/1996). 

 

Závory  
– důležité upozornění pro občany – vyskytly se závady –  

několikrát v minulých týdnech projel vlak, aniž byly závory staženy. MěÚ 
okamžitě upozornil na nebezpečnou situaci odborné složky a Generální inspekci 

ČD. Vysvětlení: světelná výstraha funguje, ale stažení závor má zpoždění a došlo 
k nedodržení předepsané rychlosti vlaku z Českého Brodu – ŽÚ 11/1996. 

 

Volné pobíhání psů 

 – odchyt, platby za psa, úklid psích exkrementů, povinnosti chovatele zvířat – 

zákon o veterinární péči č. 215/1995 Sb., očkování v ŽÚ 12/1996. V článku je 
rovněž uvedena výše poplatků za psa. Celková částka vybraná na poplatcích za 
rok 1995 činila 79 350,- Kč. 
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Tip na výlet 

ŽÚ 6/1996 počíná uveřejňovat rubriku Tip na výlet – tentokrát redakce zve do 

Škvorce, na Hradešín a Klepec a podává podrobnější informace pro případné 
zájemce. Nejedená se o žádné hromadné akce pořádané redakcí či městem. 
ŽÚ 9/1996 píše o Českém Brodu a okolí, kam tentokrát Ing. V. Procházka zve 
v dalším tipu na výlet, v ŽÚ 9/1996 do Voděradských bučin. 
 

Napsali o nás 

Přehled zpráv:  
plná znění mediálních zpráv jsou uložena v tištěné i digitální podobě volné 
přílohy retrospektivního kronikářského zápisu 1996/2019 

Mafie si vyřizuje účty .......................................................................................  

 2.1.1996 Týden ~ str. 22 ~ Události - Tento týden - Z domova  

  JAN PERGLER a SABINA SLONKOVÁ (MFD)  

Cestující ze širokého okolí Prahy teď mohou při dojíždění ušetřit .....................  

 3.1.1996 Svobodné slovo ~ str. 04 ~ Kronika  

  (jap)  

Omylem propuštěný Rus byl šéfem mafie ........................................................  

11.1.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova  

  (ina, ČTA)  

CO PSÁVALO ČESKÉ SLOVO...............................................................................  

 9.2.1996 Svobodné slovo ~ str. 12 ~ Slovo na víkend  

    

Po železnici tento týden s omezením ................................................................  

27.2.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  

  (eva)  

Policisté zadrželi deset mužů, kteří jsou podezřelí z nejméně pěti vražd a dalších 
činů ..................................................................................................................  

27.2.1996 Svobodné slovo ~ str. 03 ~ Z domova  

  (lap)  

Kriminalisté šli najisto, když hledali mrtvolu oběti ...........................................  
27.2.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova  
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  JAROSLAV BRYNDA, SCARLETT WILKOVÁ  

Nájemní zabijáci a jejich vrazi ...........................................................................  
27.2.1996 Lidové noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  Günter Motýl  

Vražda v Krone má již své pachatele .................................................................  

27.2.1996 Svobodné slovo ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  Josef DŘÍZHAL  

Policie vykopala první oběť- gangu nájemných vrahů .......................................  

27.2.1996 Právo ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  (ab, loch, s použitím ČTK)  

Policisté nalezli další těla obětí nájemných vrahů .............................................  

28.2.1996 Zemské noviny ~ str. 03 ~ Z domova  

    

Nalezeno tělo již druhé oběti ...........................................................................  
28.2.1996 Lidové noviny ~ str. 05 ~ Z domova  

  Ondřej Neumann a čta  

Policie našla druhou obět gangsterů ................................................................  

28.2.1996 Právo ~ str. 02 ~ Zpravodajství  

  (zl)  

Ostravský gang má už na svědomí nejméně šest vražd .....................................  

29.2.1996 Svobodné slovo ~ str. 04 ~ Z kroniky  

    

Oběti nájemných vrahů z Kolínska identifikovány ............................................  

29.2.1996 Zemské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  (šn)  

Policie stále skrývá jména obětí  nájemných vrahů ...........................................  

 4.3.1996 Zemské noviny ~ str. 03 ~ Z domova  

    

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

 5.3.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  
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Výstavba moderní železnice z Děčína do Břeclavi začala ...................................  

12.3.1996 Zemské noviny ~ str. 12 ~ Hospodářství  

  (jj)  

Střední Čechy  se připravují  na rychlejší vlaky ..................................................  

21.3.1996 Zemské noviny ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  (jgr)  

Šampion z Roudnice .........................................................................................  

23.3.1996 Lidové noviny ~ str. 16 ~ Poslední strana  

   

Historie dávná i nedávná - osídlení 4 ................................................................                          

 1.4.1996 Hornopočernický zpravodaj ~ str. 04 ~   

  Josef Žatecký ing. Hubert Antes  

Liga horských kol začíná ...................................................................................                          

 5.4.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Sport a TV                  

  (ČTK)  

Přišimasy usilují marně o získání dotace na vodovod, přestože v obci není pitná 
voda a do mateřské školy ji tři roky dovážejí ....................................................  
 9.4.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  

  Jarmila GRUSZOVÁ  

Smrt obchází dům rodiny Bělů v Úvalech..........................................................  

16.4.1996 Svobodné slovo ~ str. 01 ~ Titulní strana  

  Josef DŘÍZHAL  

Majitel ostřelovaného domu v Úvalech, který se soudil s Expresem, byl 
zavražděn .........................................................................................................  

16.4.1996 Právo ~ str. 18 ~ Kronika dne  

  Jana Kalinová Zuzana Lochmanová  

Další vražedný útok na rodinu Bielových (pozn.: Bělových) skončil smrtí ...........  
16.4.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z domova  

    



48 

 

Kronikářský zápis retrospektivní 1996/2019 

 

Muž, na jehož domek dopadly loni rakety, byl zabit .........................................  

16.4.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova  

  (ina, ot)  

Válka gangů, pomsta policisty, nebo loupežné přepadení? ...............................  

17.4.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z domova  

  (šn)  

Úvalská vražda neobjasněna ............................................................................  

19.4.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z domova  

  (šn)  

Obávaný mafián převezen do ČR ......................................................................  

30.4.1996 Právo ~ str. 02 ~ Zpravodajství  

    

Hledaný mafiánský boss  předán do České republiky ........................................  

30.4.1996 Zemské noviny ~ str. 03 ~ Z domova  

    

Policisté podezírají ruského mafiána z mnoha zločinů ......................................  

 2.5.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova  

  SABINA SLONKOVÁ  

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

22.5.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  

    

Oprava železniční tratě skončí až v závěru letošního roku ................................  

24.5.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z Prahy a Středních Čech  

  (sek)  

Do sítě pražské integrované dopravy patří i vlaky ČD a příměstské autobusy ...  

 1.6.1996 Svobodné slovo ~ str. 07 ~ Informace  

    

Česká železnice blízké budoucnosti ..................................................................  
 7.6.1996 Hospodářské noviny ~ str. 01 ~ HN na víkend  

  TOMÁŠ  KUBEŠ  
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Bydlení u potoka ..............................................................................................  

11.6.1996 Profit ~ str. 05 ~ Reality  

  Připravila Světlana Rysková  

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

18.6.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  

    

Úvaly budou letošní rok bez koupaliště ............................................................  

20.6.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední Čechy a Praha  

  (rtz)  

V Úvalech u Prahy se srazily vlaky ....................................................................  

21.6.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z domova  

  (ČTK, rep)  

Srážka vlaků za 3,5 miliónu...............................................................................  

21.6.1996 Právo ~ str. 08 ~ Kronika dne  

  (jak)  

POLICEJNÍ DENÍK ..............................................................................................  

21.6.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z Čech, Moravy a Slezska  

    

TELEGRAFICKY   o   Rudolf Hronza senior  (Rapid Lásenice) startoval v .............  

25.6.1996 Listy Jindřichohradecka ~ str. 00 ~ -  

    

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

17.7.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední čechy a Praha  

    

Hry se smrtí ......................................................................................................  
20.7.1996 Právo ~ str. 09 ~ Čtení na sobotu  

  Olga Franzlová  

Hotely pro kočky nabízejí jídlo třikrát denně  V Úvalech u Prahy ......................  

23.7.1996 Hradecké noviny ~ str. 00 ~ -  
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Pražská liga horských kol   PRAHA (r) - Karel Camrda z celku Budvar tým .........  

23.7.1996 Liberecký den ~ str. 00 ~ -  

    

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

31.7.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední čechy a Praha  

    

Archiv již sídlí ve speciálně upravené budově ve Zdibech .................................  

 8.8.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 03 ~ Z Prahy a Středních Čech  

  (gar)  

Výluky na železnicích ........................................................................................  

12.8.1996 Svobodné slovo ~ str. 11 ~ Informace  

    

Řekni mi, z čeho se učíš... .................................................................................  
 2.9.1996 Svobodné slovo ~ str. 03 ~ Z domova  

  (mk)  

Způsob tohoto léta byl poněkud nešťastný ......................................................  

 3.9.1996 Profit ~ str. 12 ~ Spektrum  

  Vlastimil Zíma a Pavel Matoušek  

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

11.9.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední čechy a Praha  

    

KRÁTCE Z REGIONU ..........................................................................................  

18.9.1996 Zemské noviny ~ str. 05 ~ Regiony - Střední čechy a Praha  

    

Platební karty KB přijímá již v ČR 3000 obchodních míst ...................................  

12.10.1996 Svobodné slovo ~ str. 06 ~ Ekonomika  

  (čtk)  

Vrátili je do života ............................................................................................  

25.10.1996 Právo ~ str. 19 ~ Sport  

  (žek)  
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OSKAR ..............................................................................................................  

29.10.1996 Profit ~ str. 22 ~ Kariéra  

    

Tři tisíce obchodních míst již přijímá karty prostřednictvím KB .........................  

14.11.1996 Hospodářské noviny ~ str. 09 ~ Finance  

 

POLICEJNÍ DENÍK ..............................................................................................  

26.11.1996 Zemské noviny ~ str. 04 ~ Z krajů - Praha  

    

Kupony na hromadnou dopravu nabídnou i nádražní pokladny .......................  

4.12.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 02 ~ Praha  

  (ník)  

Likvidace skládky u Úval bude stát miliony korun .............................................  

6.12.1996 Mladá fronta DNES ~ str. 06 ~ Region Praha a střední Čechy  

  (gar)  

Velkorysost pomohla invalidovi i jeho rodičům ................................................  

10.12.1996 Zemské noviny ~ str. 03 ~ Z Čech, Moravy a Slezska  

  (woj, jan)  

Dvě stavby prvního koridoru budou dokončeny již do konce tohoto roku ........  

18.12.1996 Hospodářské noviny ~ str. 04 ~ Z domova  

    

Modernizace prvního železničního koridoru se zhruba o rok prodlouží ............  
27.12.1996 Právo ~ str. 15 ~ Trhy a Ekonomika  

  Jiří Novotný  

 

Dodatek  

Mgr. Alena Janurová od roku 2016 pracuje na dohodu o provedení práce jako 
správce archivu městských kronik a katalogizuje veškeré dokumenty nalezené 
v archivu a dokumenty, které v současnosti do archivu přibývají jako přílohy 
kronik. Narodila se v r.1944 v Praze. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK a 
doplnila si vzdělání v oboru Knihovnictví a informatika na filozofické fakultě UK  
v tříletém postgraduálním studiu. 10 roků pracovala v informačním oddělení 
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v redakci Zemských novin, později sloučených s jinými deníky do vydavatelství 
Vltava Labe Press. Od roku 1997 bydlí v Úvalech. Současně zpracovává 
retrospektivně kroniky za období 1992 – 2003, které městu chybí, ale některé 
byly částečně zpracovány v konceptech od minulých kronikářů. Sleduje život ve 
městě a spolu s členy Letopisecké komise zaznamenává denní dění a 
fotograficky a faktograficky jej dokumentuje právě pro potřeby archivu 
městských kronik. 

Poznámka: v návodech psaní městských kronik se doporučuje sjednocené psaní 
názvů Zastupitelstvo města a Rada města. V retrospektivním zápise v hlavních 
zprávách používám sjednoceného pojmenování, zachovávám však v přepisech 
ze Života Úval tehdy používané názvy a zkratky z důvodu, že není jasné, jestli se 
tak oficiálně oba termíny Zastupitelstvo města a Rada města – Městské 
zastupitelstvo a Rada MZ – nepoužívaly. V tehdejších zápisech z Rady se zkratka 

Rada MZ a termín Městské zastupitelstvo používá. Podle zákona o obcích z roku 

410/1992 Sb. jsou orgány obce/města:  obecní/městské zastupitelstvo a 
obecní/městská rada; od působnosti zákona o obcích 128/2000 Sb. jsou orgány 
obce/města: zastupitelstvo obce/města a rada obce/města.  
Tudíž zkratky se v letech psaní kronik liší a po sjednocení při retrospektivních 
zápisech budou sjednoceny do r. 2000 jako Městské zastupitelstvo =  MZ, 
veřejné zasedání městského zastupitelstva = VZMZ;  Městská rada = MR a 
zasedání městské rady = ZMR (Janurová 2019). 

 

 

Zkratky: 

DK a SK – dešťová a splašková kanalizace 

MěÚ – Městský úřad 

MR – Městská rada 

MŠ – Mateřská škola 

MÚ – Městský úřad 

MZ – Městské zastupitelstvo 

RD – rodinný dům 

RMZ – Rada městského zastupitelstva 

SPOZ – sbor pro občanské záležitosti 
SZO – Světová zdravotnická organizace 

TJ Sokol – tělovýchovná jednota Sokol 
VaK – vodovody a kanalizace 

VPS – veřejně prospěšné služby 

VZMZ – veřejné zasedání městského zastupitelstva 

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZMR – zasedání městské rady 
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ZŠ – Základní škola, ZvŠ – zvláštní škola 

ŽÚ – Život Úval – časopis měsíčník 

 

Volné přílohy:  
digitální verze konceptu kroniky na CD a externím disku 

Napsali o nás – zprávy o Úvalech v médiích v plném znění 
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Kronika 1997 
 

Město Úvaly, Středočeský kraj 
 

retrospektivní zápis podle materiálů shromážděných kronikářem Jiřím 
Schneiderem v roce 1997 a z podkladů dřívějšího kronikáře Dr. Stanislava 

Sedlmajera. Shromážděné materiály a informace z archivu městských kronik a 
měsíčníku Života Úval zapsala a doplnila Mgr. Alena Janurová – správce archivu 

v roce 2019. Záznamy J. Schneidera jsou ponechány v původním znění, 
přesunuty do kapitol a nové, doplňující informace, jsou psány kurzívou se 

jménem archivářky a datem vepsání. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronikářský zápis retrospektivní, pořízený v roce 2019, má 56 stran,  

tj. slovy padesát šest. 
Schválen ….   
dne …. 
 

Podpis pověřeného sestavením ….. 
Podpis starosty města Úvaly …. 
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I. Úvod 

 

V Úvalech se zdá, že rok 1997 proběhl jako každý jiný za okolností, které 
v republikové souvislosti ovlivňovaly každého z nás. Podle vyjádření starosty 

Ivana Černého (v tomto roce nadále ve funkci od zvolení v listopadu 1994) se 

poněkud zvýšila kriminalita ve městě. Z reakcí obyvatel v měsíčníku Život Úval 
lze soudit, že se zhoršily i sousedské vztahy, zejména porušováním nedělního 
klidu. Na vině je sekání trávy, cirkulárky, hlučné oznamování průjezdu prodejce 
mraženého zboží. Vadí popelnice ponechávané na chodnících i silnici, parkování 
velkých služebních aut u domů, kde řidič bydlí, řízení aut a motocyklů 
mladistvými, kteří ani nemají řidičský průkaz. Zhoršila se komunikace mezi lidmi. 
„Demokracie je zaměňována s anarchií. Projevuje se to i v laxnosti občanů vůči 
pořádku kolem svého majetku – domu. Problémem se jeví i úklid chodníků  
a odstranění plevele“, jak zmiňuje v ŽÚ 10/1997 tajemník Miloslav Breda.  

Trvá nezájem obyvatel o veřejná jednání městského zastupitelstva. Změna ve 

funkci premiéra se Úval příliš nedotkla, alespoň měsíčník Život Úval nereagoval 
vůbec. Pouze poněkud zhoršená ekonomická situace státu se promítla i do 
hospodaření města, byly zrušeny některé dotace a tak dochází k „opatrnému“ 
investování.   
Starosta I. Černý stále klade důraz na reálné hodnocení možností města. 
Upozorňuje, že prakticky stejně hodnotí situaci počítačový Model úvěrového 
financování obcí. 

II. Události doma i ve světě – výběr 

 Mezi událostmi v republice zaujaly zejména informace získané z internetu: 

Česko  

• 3. ledna skončilo vysílání první soukromé televizní stanice – Premiéra TV 
– a zahájila vysílání její následovnice – Prima televize. Ta se stala druhou 

soukromou celoplošnou televizí v České republice. 

• 4. ledna se prezident republiky Václav Havel se oženil s Dagmar 

Veškrnovou. 

• 7. ledna podal ministr spravedlnosti Jan Kalvoda demisi. Důvodem jeho 
odstoupení z funkce ministra byla skutečnost, že protiprávně užíval titul 
JUDr., ačkoliv nesložil doktorské zkoušky. Nahradila ho Vlasta Parkanová 

ze stejné strany. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/3._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Televizn%C3%AD_spole%C4%8Dnost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prima_(televizn%C3%AD_stanice)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/4._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Havlov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dagmar_Havlov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministr%C5%AF_spravedlnosti_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kalvoda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlasta_Parkanov%C3%A1
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• 11. ledna v katedrále sv. Víta vysvětil kardinál Miloslav Vlk na biskupy V. 

Malého a J. Paďoura. 

• 21. ledna premiér Václav Klaus a spolkový kancléř Helmut Kohl 

ratifikovali v Praze Česko-německou deklaraci. Proti ratifikaci, jakož i 
proti celé Česko-německé deklaraci, se ohradil předseda SPR-RSČ 

Miroslav Sládek ve svém projevu, za nějž byl o rok později trestně stíhán. 
• 22. ledna česká modelka Tereza Maxová založila Nadaci Terezy Maxové. 

• 28. ledna pedagogové základních a středních škol zahájili tzv. řetězovou 
stávku jako výraz nespokojenosti se svými platy (k vyvrcholení došlo při 
demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze 12. dubna t. r.). 

• 4.– 8. února proběhla stávka železničářů vyhlášená jejich odborovým 
svazem; jednalo se o největší stávku v české novodobé historii, která byla 
původně plánována na 2 dny. Stávkující si vymohli uzavření dohody s 
vládou (stávka znamenala ztrátu 1 miliardy korun)(viz kapitola Stávka na 
železnici). 

• 5. února byl přepaden a pořezán poslanec Pavel Dostál. 
• 14. února obě komory parlamentu ČR schválily Česko-německou 

deklaraci. 

• 24. března na svoji funkci rezignoval šéf ODA Jan Kalvoda. Nahradil ho 

Michael Žantovský. 

• 9. dubna podává demisi ministr pro místní rozvoj Jaromír Schneider 

(KDU-ČSL). V květnu ho nahradí Tomáš Kvapil ze stejné strany. 
• 18. dubna byli odsouzeni Orličtí vrazi – Ludvík Černý na doživotí, Vladimír 

Kuna na 25 let, Karel Kopáč na 21 let, Petr Chodounský na 14 let a Irena 

Meierová na 10 let. 
• 25.–27. dubna - Prahu a Hradec Králové navštívil papež Jan Pavel II. Jeho 

návštěva byla součástí Svatovojtěšského milénia. 

• V květnu ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý v televizním 
pořadu prohlašuje, že se ani po provalení ekonomických potíží nehodlá 
vzdát postu ministra. „To by mě museli vynést nohama napřed!“, zní jeho 
reakce. 

• 2. června podává ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý (ODA) 

demisi. Nahradí ho Karel Kühnl ze stejné strany. 
• 2. června ministr školství Ivan Pilip (ODS) podává demisi. Nahradil ho 

nestraník Jiří Gruša. 

• 9. června Milan Uhde rezignoval na post předsedy poslaneckého klubu 
ODS. Do této funkce byl příští den zvolen Jiří Honajzer. 

• 10. června poprvé od listopadu 1989 požádala vláda o vyslovení důvěry v 
průběhu svého funkčního období; získala v Poslanecké sněmovně 101 
hlasů (díky Tomášovi Teplíkovi, bývalému členu ČSSD, který přeběhl do 
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klubu ODS, a nezařazenému poslanci J. Wagnerovi, taktéž bývalému 
členu ČSSD) proti 99 hlasům opozice. 

• 12. června prezident Havel oznamuje svoji kandidaturu na prezidenta. 

• 5. – 16. července na Moravě proběhly rozsáhlé povodně. Symbolem 

povodní se stala obec Troubky, která byla prakticky kompletně zničena. 
• 25. července došlo k úpravě česko-slovenské státní hranice. 
• V srpnu po odvysílání reportáže „Cikáni jdou do nebe“, kterou natočila 

pro TV Nova investigativní novinářská dvojce Josef Klíma a Radek John, 

začal masivní odchod Romů do Kanady. 

• 4. září začalo v Praze Forum 2000, které založili Václav Havel, Yohei 

Sasakawa a Elie Wiesel. Jejím hostem byl i tibetský dalajláma, který přijel 
na osobní pozvání prezidenta Václava Havla, aby se zúčastnil tohoto 
diskuzního panelu. 

• 23. října ze všech veřejných funkcí odstoupil ministr zahraničí Josef 

Zieleniec a jako první z významných členů ODS se vzdal i členství ve 
straně. Reagoval tak dosavadní výsledky vyšetřování finančních skandálů 
ODS. 

• 6. listopadu byl otevřen 62 km dlouhý úsek dálnice D5 z Plzně do Svaté 
Kateřiny u Rozvadova. Cesta z Plzně do Rozvadova se zkrátila na více než 
poloviční dobu. O 4 dny později otevřen společný česko-německý 
hraniční přechod Rozvadov-Weidhaus. 

• 7. listopadu podává demisi ministr vnitra Jan Ruml (ODS). 

• 8. listopadu dochází ke jmenování tří nových ministrů vlády ČR – 

ministrem vnitra se stává Jindřich Vodička (ODS), na jeho místo (MPSV) 

přichází Stanislav Volák (ODS) a na prázdné křeslo ministra zahraničí je 

jmenován nestraník Jaroslav Šedivý. 

• V listopadu primas katolické církve arcibiskup Miloslav Vlk vyzval v 

televizním vystoupení vládu Václava Klause k odstoupení. Vzápětí potom 

předsedové koaličních stran Lux a Skalický oznámili odchod ministrů 
koaličních stran z vlády. 

• 28. listopadu před novináře vystoupili vlivní členové ODS, Jan Ruml a Ivan 

Pilip a přečetli předem připravené prohlášení, v němž vyzvali Václava 
Klause k odstoupení z čela ODS. Událost se dostala do všeobecného 
povědomí jako Sarajevský atentát. 

• 29. listopadu TV Nova odvysílala v hlavních zprávách informaci, že Václav 
Klaus má vilu ve Švýcarsku, která je patrně pořízena za peníze z různých 
fondů. Jako zdroj informace byl představen bývalý policejní důstojník Jiří 
Sprušil. 
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• 30. listopadu na stranickém sjezdu ODA byl zvolen do funkce předsedy 
ministr životního prostředí Jiří Skalický. Vystřídal tak svého kolegu 
Michaela Žantovského, který již na funkci nekandidoval. 

• 30. listopadu premiér Václav Klaus podává demisi z funkce předsedy 

vlády. Poprvé v dějinách České republiky padla vláda. 

• 1. prosince v čísle 49/1997 týdeníku Respekt je zveřejněna nikdy 
nepotvrzená zprávu o údajném tajném švýcarském kontu ODS. 

• 3. prosince vyšel zákon o územním členění státu – Česká republika byla 
rozdělena do 14 krajů s platností od 1. ledna 2000. 

• 5. prosince DVD Fórem bylo schváleno rozšíření standardizovaných 
zvukových formátů o formát Dolby Digital (AC-3). 

• 7. prosince český prezident Václav Havel požádal Josefa Luxe, aby zahájil 
jednání o složení a programu nové vlády. 

• 9. prosince prezident Václav Havel přednesl před oběma komorami 
parlamentu v Rudolfinu svůj projev. 

• 14. prosince byl na VIII. Kongresu ODS v Poděbradech potvrzen jako 

předseda ODS premiér v demisi Václav Klaus a porazil tak svého 

vyzyvatele a politického konkurenta Jana Rumla poměrem 227:72 z 312 
možných. Místopředsedy ODS byli zvoleni Bohdan Dvořák, Libuše 
Benešová, Miroslav Beneš a Miroslav Macek. 

• 16. prosince byl předsedou vlády jmenován Josef Tošovský . 

• 19. prosince vznikla v ODS názorová platforma reprezentovaná Janem 

Rumlem a Ivanem Pilipem, kterou podpořila zhruba polovina poslanců a 
tři senátoři. Pro názorové neshody následně odešla 17. ledna 1998 do 

nově se rodící Unie svobody. 

• Václav a Dagmar Havlovi založili Vizi 97. 

Svět  

• 1. ledna Kofi Annan se stal generálním tajemníkem OSN. 

• 23. ledna se americkou ministryní zahraničí stala pražská rodačka 
Madeleine Albrightová. 

• 23. února byl oficiálně oznámen úspěšný pokus naklonovat savce i první 
výsledek tohoto pokusu – ovce Dolly. 

• 24. března získává v americkém Los Angeles Oscara film Jana Svěráka 

Kolja. 

• 30. června vyšel v Londýně román Harry Potter a kámen mudrců, první 
díl potterovské série britské autorky J. K. Rowlingové. 

• 1. července byl Hongkong předán britskými úřady Číně. Ta se zavázala 
nezměnit současný kapitalistický systém a životní styl po dobu 50 let, 
tedy až do roku 2047. 
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• 8. – 9. července – Česká republika byla společně s dalšími dvěma zeměmi 
střední Evropy (Polskem a Maďarskem) na Summitu NATO v Madridu 

oficiálně pozvána do Severoatlantické aliance. 

• 31. srpna princezna Diana zemřela v Paříži spolu se svým tehdejším 
přítelem Dodim al-Fayedem při automobilové nehodě. 

• 10. září vstoupila v platnost mezinárodní dohoda o vyhodnocování vlivů 
na životní prostředí. 

• 11. září proběhlo ve Skotsku referendum, na jehož základě byl ustanoven 
nezávislý Skotský parlament. První volby se uskutečnily v r. 1999. 

• listopad – na japonském trhu se objevil tamagoči (kapesní virtuální hra). 
• 10. listopadu byla v Minsku vyhlášena Charta 97. Inspirovala se 

československou deklarací z r. 1977 a autoři v ní vyjadřovali svůj 
nesouhlas s porušováním lidských práv v Bělorusku a naprostým zničení 
národní kultury. 

• 17. listopadu se uskutečnil masakr v Luxoru. Tento teroristický útok na 
západní civilisty (turisty) financoval Usáma bin Ládin. 

• 11. prosince byl v japonském městě Kjóto podepsán Kjótský protokol. 
Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 

5,2 %. 

• 13. prosince rozhodli představitelé členských států EU na zasedání v 
Lucemburku oficiálně pozvat šest kandidátských států (Česká republika, 

Estonsko, Kypr, Maďarsko, Polsko a Slovinsko) k přístupovým jednáním. 
Ta začala na začátku r. 1998. 

• 19. prosince měl ve Spojené státech premiéru velkofilm Titanic, jeden z 

divácky nejúspěšnějších filmů všech dob. 
• 28. prosince – Aby bylo zabráněno dalšímu šíření viru H5N1, známého 

také jako virus ptačí chřipky, nechali úřady v Hongkongu usmrtit asi 1,5 

milionu kuřat. 
• příchod Hale-Boppovy komety způsobil hromadnou sebevraždu kultu 

Nebeská brána. 

• Objevila se první sociální síť, SixDegrees.com. 

Demografický vývoj v Česku 

1997 

Střední stav obyvatel 10 303 642 

Narození 90 930 

https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/9._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99edn%C3%AD_Evropa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Summit_NATO_v_Madridu&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Princezna_Diana
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Referendum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Skotsk%C3%BD_parlament
https://cs.wikipedia.org/wiki/1999
https://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tamago%C4%8Di
https://cs.wikipedia.org/wiki/10._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Minsk
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Charta_97&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Blorusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._listopad
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Masakr_v_Luxoru&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Us%C3%A1ma_bin_L%C3%A1din
https://cs.wikipedia.org/wiki/11._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3to
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kj%C3%B3tsk%C3%BD_protokol
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lucemburk
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kypr
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Farsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovinsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1998
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Titanic_(film,_1997)
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/H5N1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Virus_pta%C4%8D%C3%AD_ch%C5%99ipky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hongkong
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nebesk%C3%A1_br%C3%A1na
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5
https://cs.wikipedia.org/wiki/SixDegrees.com
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Zemřelí 112 744 

Přirozený přírůstek - 22 087 

Přírůstek stěhováním 12 075 

Celkový přírůstek - 10 012 

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti v roce 1997 představovala 4,3 %. 

 

III. Orgány městské správy 

 

Organizační struktura MěÚ Úvaly v roce 1977 

Celkový počet pracovníků osmi odborů (správní, finanční, sociální, výstavby, 
životního prostředí, správy majetku města, živnostenský a stavební úřad) byl 24. 

Ostatní zaměstnanci města: veřejně prospěšné služby mají 14 pracovníků, 

provozní zaměstnanci 7 a 1 uvolněný funkcionář. Celkem tedy 46 pracovníků. 
Radou MZ jsou jmenováni:  Ing. H. Bulíčková jako vedoucí stavebního úřadu; 
B. Prokůpek vedoucím odboru životního prostředí; M. Frýdmanová jako vedoucí 
sociálního odboru. 
 

Správní odbor MěÚ informuje 

 V ŽÚ 4/1997 upozorňuje vedoucí J. Krobová občany na zákon 135/1982 Sb., 

který ukládá povinnost občana hlásit se do 3 dnů po ubytování v místě, 
nerozlišuje pobyt trvalý a přechodný. V Úvalech je ohlašovna v kanceláři 
matriky. Je nutno předložit občanský průkaz a doklad o oprávnění užívat byt 
nebo jinou obytnou místnost. Nesplnění povinnosti je přestupkem. 
 

SPOZ informuje 

Každý měsíc v časopise Život Úval Sbor pro občanské záležitosti informuje  
o nově narozených dětech, významných životních jubileích a těch, kteří v tom 

období zemřeli. 
 

IV. Zastupitelstvo města 

 

Starostou města Úvaly je v tomto roce stále Ing. Ivan Černý, ovšem k 31.1.1997 

se rozhodla rezignovat na funkci zástupce starosty Ing. Václava Baumanová; do 

funkce 1.2.1997 nastupuje Ing. Vyskočilová (zvolena na VZMZ 10.12.1996) 
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Ing. Jitka Vyskočilová začala pracovat jako neuvolněný člen městského 
zastupitelstva (to ji schválilo na veřejném zasedání 11. března 1997). 

V ŽÚ 2/1997 jsou rozhovory s odstupující Ing. Baumanovou a novou zástupkyní 
starosty Ing. Vyskočilovou (foto); Ing. Baumanová zůstává zastupitelkou. 
V ŽÚ 11/1997 je oznámena rezignace dvou členů zastupitelstva Ing. Václavy 
Baumanové a Ing. Josefa Horáka; nahradí je Ing. Zdena Havránková a Ing. 

Vladislav Procházka. 
V ŽÚ 12/97 je rozhovor s odstoupivším Ing. Horákem o práci zastupitele  
a radního, o rozpočtu, studiu podkladových materiálů (které mimochodem  
byly předkládány ten den, kdy se měly schvalovat), o koncepci VPS (Veřejně 
prospěšných služeb), tradicích v Úvalech a patriotismu. Článek má název 
Abdikace a věci veřejné. 
 

Slovo starosty - Úvaly – město, kde chceme všichni dobře žít 

 

Obsáhlý rozhovor v ŽÚ 3, 4 a 5/97 se starostou města Ivanem Černým o plnění 
volebního programu Sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj Úval“ od 
komunálních voleb v r. 1994. Oblasti, kterých se týká: 1. životní prostředí – 

vytápění, plynofikace, zelené nezastavěné ploch, obnova veřejné zeleně, tříděný 
odpad, veřejný vodovodní řad, splašková kanalizace, ČOV I; 2. doprava – 

zklidnění středu města, parkování u nádraží, vozovky se zpevněným povrchem, 
chodníky v Radlické, v Setých, na Úvaláku, rekonstrukce veřejných schodišť; 
3. školství – provoz školských zařízení, vzhled objektů a pozemků, rekonstrukce 

nevyhovujících zařízení; 4. zdravotnictví a sociální služby – plynofikace, 

rozšíření služeb, malometrážní byty, pečovatelské služby; 5. – 8. kultura a jiné – 

místo pro konání akcí, podpora činnosti zájmových spolků, klub důchodců, 
plánovaný stav policistů ve služebně, městská policie, dopravní opatření a 
bezpečnost, vstup investorů do města, telefonní seznam podnikatelů Úval, 
prodej městského majetku a koupě nového, nebytové prostory, modernizace 
bytového fondu; 9. finanční zajištění – dotace na výstavbu ČOV, kanalizace, 
vodovodních řadů a plynových řadů, účelové dotace na dostavbu školního 
areálu, domu s pečovatelskou službou, sociálních bytů; 10. samospráva  
a městský úřad – územní plán schválen 11.12.1995 a v roce 1997 příprava změn 
v ÚP podle předložených požadavků občanů, firem a zájmů města; posílení 
odboru správy města o 4 pracovníky. Rozhovory vedla Ing. J. Šamanová. 
 

Zprávy ze zasedání Rady města 

 

V ŽÚ 2/1997 informace z jednání Rady MZ č.1/97 ze 14.1.1997 – na něm Rada 

ukládá vyžádat veškerý přehled závazků a pohledávek TJ Sokol; dále projednává 
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služební byt čp.7; pozemky; pronájem ordinací MUDr. Brouskové a Soukupové – 

provádění soukromé léčebné rehabilitační péče;  technický dozor investora při 
výstavbě inženýrských sítí – Z. Rod; zvýšení poplatku za dovoz kontejneru. 

 

V ŽÚ 3/1997 informace o jednání Rady MZ  č.2/97 ze 4.2.1997– mj.  

o zpracování změn územního plánu (ÚP) – zadání ing. Durdíkovi, stavba 

komunikace a inženýrských sítí Na Ztraceném korci; smlouva s ROPID linka 

autobusu č. 304; realitní společnost KIS-GARANT má požadavek na změnu ÚP – 

rozdělit lokality č.44, 46 a 47; výběrovém řízení na stavbu ČOV II; zakoupení 
ekologického WC pro potřebu města. 
 

ŽÚ 5/1997 obsahuje informace z jednání Rady MZ 25.3.1997 – Rada 

projednávala dodatečná připojení k plynovému řadu, podmínky; vodovodní řad 
Jirenská – realizace podle nabíhajících příjmů města; celoroční náklady na 

výrobu časopisu Život Úval, poplatky za inzerci, průměrná cena 1 výtisku cca 8 
Kč; náhradní byty a výměny; pronájem koupaliště na 5 let – sdružení POSEIDON 

club;  odhad nákladů na generální opravu opěrné zdi ul. Pražská a rychlé 
nezbytné opravy.  
 

Dále informace z jednání R MZ z 8.4.1997 – kontrolní skupina OkÚ Praha – 

východ, výsledky a úkoly vyplývající; mimo jiné probíhající výběrové řízení na 
stavbu domova důchodců na nám. Svobody; poptávkové řízení na nástavby bytů 
čp. 1347 a 1348 – termín prodloužen, přihlásilo se 38 občanů. Prodej čp. 184 na 
splátky do konce r.1997. RM projednávala navazující smlouvy s TJ Sokol. 

 

V ŽÚ 6/1997 – následuje informace o jednání Rady MZ z 29.4.1997, mj. svoz 

TKO firmou Compag; zpracování změn územního plánu pro schválení na VZMZ. 
 

V ŽÚ 7/1997 – jednání Rady MZ 20.5.1997 – mj. o dopravní obslužnosti;  
zrušení výběrového řízení na rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ – nová soutěž; 
o pronájmu pozemku na 99 let za 1 Kč ročně pro výstavbu domova důchodců; 
RMZ ukládá souhlasit s přijetím úvěru od Agrobanky 2x 5 mil. Kč.  
V témže čísle následuje jednání Rady MZ z 10.6.1997 – Rada na něm řešila mj. 

příspěvek pro domácnosti na stočné ve výši 20,- Kč/m3(prostřednictvím kuponů); 
přijetí úvěru na úhradu investiční akce „horní Úvalák“; RMZ zrušila doporučení 
přijetí úvěru 2x 5 mil. Kč; změny podmínek pro zájemce o nástavby bytů; souhlas 
se zadáním projektu rekonstrukce opěrné zdi a schodů v ul. Pražská; vzala na 

vědomí zrušení prohlášení rodného domu M. Majerové čp. 18 za kulturní 
památku; zrušení Okresní knihovny a převzetí MěK a pracovnic. 
 



14 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1997/2019 

 

 ŽÚ 8/1997 uvádí informace z 10. jednání Rady zastupitelstva (RMZ) 1.7.1997, 

kde kromě jiného šlo o povolování tanečních zábav; finanční příspěvky 
organizacím pro práci s dětmi; pozemky pod DD; dokončení okolí restaurované 
sochy Arnošta z Pardubic – sloupky a řetěz, aby odhalení mohlo být v září; 
služební byty; výběrové řízení na provoz veřejného osvětlení; platy učitelek MŠ; 
zvýšení příspěvků rodičů za družinu ZŠ a na neinvestiční náklady na žáka v MŠ; 
instalace telefonní sítě v ulici Atlasová; převod Městské knihovny z Okresní 
knihovny na město s dopadem cca 500 tisíc na rozpočet města ročně od 
1.1.1998. Rada doporučuje přijetí úvěru 10 mil. Kč z programu HGP (Housing 

Guarantee Program) prostřednictvím MUFIS (Municipiální finanční společnost 
a.s.) 

 

V ŽÚ 9/1997 se nachází informace o jednání Rady MZ 22.7.1997 – mimo jiné: 
50 000,- Kč povodněmi postiženému městu Letohrad; veřejné osvětlení; příprava 
výběrového řízení; ručení za TJ Sokol; zřízení Komise pro projednávání 
přestupků; omezení investičních výdajů z důvodů sníženého plnění příjmové 
části rozpočtu, RMZ přijala usnesení o pozastavení investičních akcí: chodník 
Dobročovická, plynové řady Jiráskova a Pražská, úprava zdravotního střediska, 
úprava MŠ III; RMZ byla informována starostou o postupujícím jednání 
s vlastníky pozemků nutných pro stavbu ČOV II a kanalizační řad. 
 

Dotazy na starostu I. Černého jsou dále v ŽÚ 9/1997 a týkají se průběhu 

přípravy výstavby Domova důchodců, protestu občanů proti stavbě (obvyklé 
stížnosti na hluk, znečištění a ztrátu výhledu, starosta oponuje dlouhodobým 
záměrem zastavět prostor náměstí Svobody), investorem stát – okresní ústav 
sociálních služeb; příprava výstavby ČOV II – investorem město, dotace byla 
zrušena, běží výběrové řízení na dodavatele; úvaha – vybudování lávky pro pěší 
na Slovanech v Bulharské – zpracována studie, náklady na stavbu až 1 500 000,- 

Kč, dále se nepostupuje; chodník do Radlické čtvrti – vykoupen pozemek, ale 

nedostatek financí má dopad na uskutečnění. 
 

V ŽÚ 10/1997 je informace o jednání Rady MZ 26.8.1997 – mimo jiné: změny 
v PID; závěrečné práce na komunikaci Horní Úvalák (občané poukazují na 
nevhodnost stavby chodníku pod svahem ulice, chodci by měli projíždějící vozy 
v úrovni hlavy); podobně nevhodný je příliš prudký nájezd z ul. Ladovy na 

Pražskou, RM ukládá odboru výstavby uvést svahy do původního stavu 

(Poznámka Janurová 2019: chodník na Úvaláku dosud nedořešen a je 

vybudován v rámci možností, čeká se na celkovou rekonstrukci komunikace 

v kompetenci Krajského úřadu Středočeského kraje, kdy má být klasický chodník 
vybudován); Ing. Kolouchová trvá na požadavku změny územního plánu – 
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zařazení jejího pozemku č. 3463 mezi stavební; návrh J. Krále bytová výstavba 
na nám. Svobody; výběrové řízení na stavbu ČOV II; 
 

V ŽÚ 11/1997 informace o jednání Rady MZ 25.9. přináší mj. náležitosti 
z oblasti výstavby, změny územního plánu u uvedených položek, plynofikace; 
souhlas s provedením rekonstrukce schodů nad Fabrákem do Bulharské;  

o neoprávněné stavební činnosti a úpravy Bendlovy stezky parcela č.3140; 
změny v rozpočtu; převod Městské knihovny od Okresní knihovny.  
 

V ŽÚ 12/1997 se představují noví členové zastupitelstva a jsou uveřejněny 
informace o jednání Rady MZ z 21.10. a následné 11.11.1997, kde mimo jiné 
v říjnu byli prohlášeni za členy MZ Ing. Z. Havránková a Ing. V. Procházka a 
listopadu souhlasila RM s vyplacením finančních prostředků sociálně potřebným 
občanům. 
 

Jednání Rady MZ 2.12.1997 – informace v ŽÚ 1/1998 – se konalo za účasti 
všech členů MZ, protože se projednával rozpočet na rok 1998. 
  

 

Veřejná zasedání ZM 

 

Mimořádné číslo ŽÚ obsahuje 4 strany návrhu rozpočtu na rok 1997. Je uvedena 
příjmová stránka i navrhované výdaje a jsou uvedeny grafy rozdělení příjmů, 
rozpočtu a hlavních investic. 
V ŽÚ 4/1997 je informace o usnesení z 12. VZMZ (11.3.1997)  - kromě jiného 
schvaluje rozpočet na r.1997 ve výši 73 190 00,- Kč; schvaluje - návrh na přijetí 
úvěru 5 mil. Kč na zajištění výstavby inženýrských sítí a 5 mil. Kč na stavbu ČOV 
s podmínkou státní dotace 10 mil.; návrh na přijetí úvěru 3,6 mil. Kč na krytí 
úvěru TK Sokol Úvaly a zajištěním úvěru zástavním právem; dále schvaluje 

záměr financování nástavby 8 bytů v čp. 1346 a 1347.  Podrobněji rozvedeny 
body v dalším článku „Zastupitelstvo schválilo vyrovnaný rozpočet“ (Vl. 
Procházka). Zmíněny i připomínky a diskuse občanů. Mimo jiné pobídka  
k označení připojení občanů ke splaškové kanalizaci na černo. 
 

14. mimořádné VZMZ 3.7.1997 – ŽÚ 8/1997 – na programu jednání bylo mj. 24 

změn územního plánu; likvidace černé skládky u Přišimas (celková cena za 
likvidaci 600 000 Kč); přijetí úvěru z prostředků a.s.MUFIS (Municipiální finanční 
společnost) v rámci Housing Guaranty Programu 10 mil. Kč, účelově vázaného 

na dostavbu inženýrských sítí. 
 



16 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1997/2019 

 

Na 15. veřejném zasedání MZ 7.10. – bylo přijato 14 usnesení – přehled v ŽÚ 
11/1997. Rovněž následuje podrobný rozbor úprav rozpočtu od Ing. Bredy, 

včetně grafu a tabulky příjmů a výdajů a další podrobný přehled z jednání od 
redaktora Vl. Procházky. Územní plán a návrh změn v oblasti Horoušánky,  
o tuto lokalitu má zájem silný investor. 
Na  veřejném zasedání 7. 10. 1997 schválilo Městské zastupitelstvo koupi 
víceúčelového stavebního stroje UNC 750 na provádění zemních prací pro 
likvidaci černých skládek, práce v městských lesích a čištění a údržbu městských 
prostranství. Ing. Václava Baumanová označila tuto investici za zbytečnou a na 
protest proti ní rezignovala na svou funkci v Městském zastupitelstvu. Později 
z téhož důvodu též rezignoval Ing. J. Horák. Na jejich místo byli v souladu se 

zákonem o volbách do obecních zastupitelstev uvedeni Ing. Zdeňka Havránková 
a Ing. Vladislav Procházka. Do Rady Městského zastupitelstva byl na jeho 
veřejném zasedání 9. 12. zvolen pan Roman Kroutil. 

Časopis pod titulkem Zasedání zastupitelstva s překvapením přináší podrobné 
informace z VZMZ 7.10.. Navazují na zasedání RM. Článek se  zabývá novým 
výběrovým řízením na veřejné osvětlení (končí 5letá smlouva s p. Gebhartem). 

Dalším důležitým bodem byla  úprava rozpočtu města a zakoupení nakladače za 
830 tisíc Kč. Navržený rozpočet byl schválen, ale zastupitelka V. Baumanová na 
základě oné skutečnosti oznámila, že odstupuje z funkce člena MZ, kvůli 
diskutabilnímu schválení nákupu stroje za současné finanční situace a tím, že 
návrh byl předložen na poslední chvíli a rozhodování bylo činěno pod tlakem. 

  

16. VZMZ 9.12. – je informace v ŽÚ 1/1998, kde kromě jiného neschválili 
členové MZ výši stočného a požadují od provozovatele VaK Mladá Boleslav 
podrobné zdůvodnění. Zastupitel p. Hlávka navrhl upravit zásady pro 
poskytování příspěvků na stočné. Dále je sledována příprava stavby Domova 

důchodců a MPSV vzneslo požadavek, aby pozemek, původně pronajímaný 
městem za 1,- Kč, byl provozovateli prodán. Na tomto veřejném zasedání byl i 
schválen rozpočet města na rok 1998. Byla také podrobně projednána s firmou 

Metrostav, která má být dodavatelem stavby kanalizace a čistírny odpadních 
vod (ČOV II). 
 

Dopravní opatření 
V ŽÚ 8/1997 se Ilona Reicheltová, vedoucí odboru výstavby a dopravy, vyjadřuje 
k situaci v Úvalech. Pro vyřešení byla zpracována projektová dokumentace – 

světelná křižovatka 1/12, Pražská ulice, omezení nákladní dopravy do centra. Je 
popsáno podrobné řešení, město však naráží na problémy s výběrem 
dodavatele, není zájem. Vypisuje již třetí výběrové řízení. 
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Pořádková komise 

Z článku p. Lajtnera – předsedy komise – v ŽÚ 2/1998 vyplývá, že v roce 1997 

byla zřízena pořádková komise. Byla vyčleněna z přestupkové komise, která je 
přetížena jinými úkoly. Nepořádek ve městě dosahuje nežádoucí úrovně. 
Předseda popisuje, jaký úkol bude mít 5 členů komise a nedávno jmenovaný 
inspektor veřejného pořádku, zejména ve spolupráci s Bezpečnostní agenturou 
PROFI. Komise uvítá součinnost veřejnosti. 
 

Vodné a stočné 

Občané začali kvůli zvýšeným cenám vodného a stočného šetřit vodou a opět 
více využívat vodu studniční. Vzhledem k propadu v odběru pitné vody oproti 
předchozím létům (v Úvalech z 210 tis. m3 na 120 tis.; v odvedené vodě dosáhl 
propad 45 tis. m3) neutržily Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, podobně 
jako většina ostatních vodárenských podniků v České republice, tolik peněz, aby 
byl provoz celé sítě rentabilní, a proto se rozhodly dále své ceny zvýšit. Pro rok 
1997 stanovily cenu vodného na 14 Kč/m3 pro domácnosti a 22,13 Kč pro 
podniky a stočného na 38 Kč/m3. Rada MZ se rozhodla domácnostem dotovat 
stočné 20 Kč/m3 a fakticky tak zachovat ceny z minulého roku (starosta v ŽÚ 
3/1997 uvádí příčiny růstu cen). 

 

Nájemné z bytu v Úvalech 

 ŽÚ 6/1997 – vysvětlení výpočtu vedoucím odboru P. Kočárníkem – nárůst, 
odbourávání regulovaného základního nájemného. 

 

Zdravotní středisko 

Usnesením Rady MZ byl pro rok 1997 zvýšen nájem na 400 Kč/m2  za rok plus 

600 Kč záloha na služby s možnou změnou. Smlouvy o pronájmu byly uzavřeny 
na pět let a stanovily maximální růst nájemného v prvních třech letech o 10%. 
Na tyto podmínky přistoupila Rada vzhledem k rozsáhlým investicím 
v zubařských ordinacích, které jejich nájemce chtěl perspektivně zabezpečit. 
 

Odpady 

Vzhledem k tomu, že loňské příjmy městského rozpočtu asi o 4,5 mil. Kč 
nedosáhly výdajů, rozhodla se Rada MZ zvýšit poplatek za odvoz kontejneru 
s tuhým komunálním odpadem (TKO) o 200 Kč. 
V ŽÚ 6/1997 odbor životního prostředí informuje o změně ceny za svoz nádob 
s TKO (tuhým komunálním odpadem); upozornění pro občany a firmy, kteří 
nemají uzavřenu smlouvu o odvozu TKO, aby likvidovali odpad ekologickým 
způsobem.  
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Po zaplacení poplatku za svoz TKO obdrží občan nálepku, kterou umístí na 
nádobu. Opatření se provádí z důvodu nárůstu počtu neplatičů. 
 

Městská vyhláška – poplatek ze psů (ŽÚ 5/1997), oznamovací povinnost. 
Rozšířilo se nebývalou měrou chování psů bez řádného přihlášení a volné 
pobíhání psů po ulicích. Město upozorňuje na vyhlášku č.9/94, která uvádí v §2 
poplatek ze psů a postih za nesplnění povinnosti; sazby: 200,- Kč ročně ve 
vlastním rodinném domku 400,- Kč v nájemním domě; u důchodců jsou sníženy 
na polovinu. 

Městská vyhláška č.15/97  
Týká se úklidu komunikací (poznámka Janurová: znění této vyhlášky 
nenalezeno, jen podrobnější zmínka v ŽÚ 3/1999 od M. Bredy v odpovědi na 
kritiku úklidu města. L. Mandová se v něm ptá na článek VIII této vyhlášky: 

občané jsou povinni uklidit si chodník před svou nemovitostí, což většinou nečiní 
…), a kde kromě povinností majitelů nemovitostí je zmíněno, kolik Veřejně 
prospěšné služby – VPS musí podle zmíněné vyhlášky např. v zimě uklidit. 
Komunikace I. třídy v délce 7 260 m, 2 210 m chodníků a objektů města na 
veřejném prostranství. Na starost mají i 6 schodišť. Při sněžení musí zahájit 
údržbu do 4 hodin po dosažení vrstvy sněhu do 50 mm. Stejné podmínky  
a povinnosti mají majitelé pozemků přilehlých ke komunikaci. Ve II. třídě je 
zařazeno dalších 6 560 m komunikací, 540 m2 ploch a parkovišť a uklidit je do 

12 hodin. (Další poznámka: nebylo zjištěno dokdy tato vyhláška platila, ale je 
zmíněna v r.1999. Od r.2009 má na starosti úklid chodníku jeho majitel, do té 
doby mohly obce vyhláškami upravit úklid, kde soukromník musel a obec mohla 

… zákon č.13/1997 Sb.z., ne vždy však je a byla majitelem chodníku obec, 
mnohdy je chodník postaven na pozemku majitele nemovitosti, tudíž je 
povinnost vyplývající ze vztahu k majetku). 

 

Změna zákona pro zdravotně postižené občany  
Ved. soc. odboru M. Frýdmanová obsáhle  informuje v ŽÚ 9/1997 o sociálním 
zabezpečení a sociální potřebnosti, o změnách v příspěvcích pro ně. Na úřadě je 
uložen komentář ke změnám vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí 
(MPSV). 

 

V. Hospodaření města 

 

Rozpočet   
Návrh rozpočtu na r. 1997 

Projednán na VZMZ 11.3.1997 – podrobné informace o příjmové stránce  
a navrhovaných výdajích je v ŽÚ 2/1997, obsahuje grafy a přehled investic. 
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Konečná verze rozpočtu na rok 1997 byla ovlivněna nutností krátit náklady 
v rozpočtových skupinách plynofikace, silnice, chodník Dobročovická. Rovněž 
musely být sníženy investiční výdaje a provozní náklady včetně mzdového 
fondu. Vzalo si město úvěr, aby zabezpečilo nutnou výstavbu ČOV II. Rozpočet 
byl sestaven a v březnu schválen jako vyrovnaný, v celkové výši 73 190 000 Kč. 
Po zrušení přislíbené státní dotace byla v září tato částka snížena  
na 53 166 000 Kč. (Poznámka Janurová: Zájemce o podrobnější údaje se může 
dobře orientovat v měsíčníku Život Úval, kde zodpovědný pracovník úřadu 
podrobně uvádí textově i graficky plán rozpočtu jaký byl a jak byl plněn – viz 

informace dále). 
 

Příjmy za správní úkony (prováděné Městským úřadem – tvoří je z 90 % 

poplatky za ověřování, dále za rybářské lístky, opisy, změny jména a nově též 
vysvědčení o právní způsobilosti) rok od roku rostou: v roce 1992 činily 
54 290 Kč, v r. 1993 již 58 960 Kč, v r.1994 navýšily na 83 150 Kč, v r.1995 

93 070 Kč a v r.1997 vyrostly na 96 300 Kč. Kronikář uvádí čísla, která získal při 
zpětném zpracování kroniky a neuvádí odkaz, kde byly údaje nalezeny, ani kdo 
je poskytl.  

 

V ŽÚ 11/1997 se článek M. Bredy – Zdraví především, tentokrát ale zdraví 
finanční - týká opatrného investování, nejedná se o opatrnictví, ale reálný 
pohled na hospodaření města. Podrobně se věnuje čerpání prostředků za 9 
měsíců roku 1997, příjmové i výdajové části a předpokladu vstupu do roku 1998 
s přebytkem 4,9 mil Kč. Je uvedena tabulka a graf zpřehledňující informace 
v článku. Grafy ukazují srovnání schváleného a upraveného rozpočtu u příjmů i 
výdajů. 
 

V ŽÚ 6/98 jsou tabulky a grafy 1997 – skladba příjmu a výdajů 1997. 

Příjmy celkem 33 044 551 Kč, výdaje celkem 45 367 628 Kč. 
 

 

Investice  

 

V ŽÚ 7/1997 redakce shrnuje v článku „Ve financování velkých investic zatím 
nejasno „ zajímavé informace ze zasedání MZ 17.6., týkající se hlavně investic 
města, kdy celostátní úsporná opatření mají vliv na započaté akce a záměry. 
Město několikrát navštívili inspektor životního prostředí (černá skládka) a 

proběhla kontrola přípravy stavby Domova důchodců (v ŽÚ 11/1997 se 
dozvídáme, že zahájení stavby DD bylo pozastaveno, protože nebyly rovné 
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podmínky ve výběrovém řízení). Jsou vyjmenovány všechny druhy probíhajících 
investic a fáze jejich uskutečňování. 
 

VI. Doprava, podnikání, služby 

 

Železnice 

Stávka na železnici 
Do života většiny občanů Úval zasáhla stávka železničářů organizovaná ve 
dnech 4. – 7. února 1997 Odborovým sdružením železničářů v čele s Jaromírem 
Duškem. Stávka byla nečekaná a značně se podepsala na chodu celého 
národního hospodářství. Městský úřad zřídil provizorní spojení na konečnou 
zastávku autobusů městské dopravy (celkově na něj vydal 14 000 Kč), ale 
úvalským občanům většinou nezbylo na cestě (za zaměstnáním, ke které 
využívají vlak nejčastěji) do Prahy, než využít služeb přeplněných autobusů na 
lince 304 nebo se dopravit vlastním vozem nebo pěšky dojít na konečnou do 
Újezda nad Lesy, odkud autobusy jezdí přeci jen častěji než z Úval, nebo jet do 
Prahy autostopem. V teplotách pohybujících se těsně nad nulou to nebyl žádný 
med.  

V ŽÚ 3/1997 je článek o stávce železničářů a zajištění pendlující autobusové 
dopravy od města zdarma od nádraží k Rohožníku ke konečné pražského 
autobusu (f. p. Laciny a Jakla) 

Na internetu je vysvětlení důvodů stávky: „Zatím nejvíce ovlivnila běžný život 
občanů pětidenní stávka na železnici v únoru 1997. Hlavním organizátorem bylo 
Odborové sdružení železničářů, které spolu s dalšími odborovými svazy na 
železnici předložilo několik požadavků (odvolat vedení Českých drah, zastavit 
nesystémové kroky na železnici, neuplatňovat sankce vůči stávkujícím, uzavřít 
dohodu s premiérem o závazku vlády předložit koncepci dopravní politiky). 
Stávky se zúčastnila asi polovina zaměstnanců drah. Několikrát prodlužovaná 
stávka skončila kompromisní dohodou mezi odboráři a vládou premiéra 
Václava Klause, který považoval stávku železničářů za politicky motivovanou.“ 

 

Trojjediný přednosta železniční stanice sídlí v Č. Brodě  
– název článku Lenky Mandové v ŽÚ 3/1997 o problémech úvalského nádraží. 
Rozhovor s dozorčí stanice Květou Jarou. Krátce z obsahu: automat v hale; WC, 

úklid, znečištěný podchod, bezpečnost na kolejích; sejmutí bronzové desky 
s datem stavby železnice (poznámka Janurová 2018 – při retrospektivním 
sestavování kroniky za rok 1997 se pokouším dohledávat informace, které 
nejsou uvedeny v roce zápisu. Také u bronzové desky umístěné na budově 
nádraží patrně u příležitosti nějakého výročí dělnické vzpoury při stavbě 
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železnice a viaduktu 9 kanálů v roce 1844, kdy nedostatečně živení a placení 
dělníci museli být za účasti policie zklidněni /viz kniha Úvaly jindy a nyní 
z r.1929, vyprávění pana Selixe str.283/, podle pamětníka desky a jejího sejmutí 
Vl. Procházky – tehdy redaktora ŽÚ – nebyla deska oslavou stavby železnice, ale 
právě vzpomínkou na onu vzpouru a tím i rok stavby železnice 1844. Byla pak 
několik let hledána, nenalezena a patrně skončila, jako ostatně více podobných, 
jako kovový šrot ve sběrných surovinách za slušný peníz). 
Snižování stavu pracovníků dráhy, rekonstrukce – kdy bude hotova? Od jara 

1997 další úsek Poříčany – Pečky, nakonec dojde na Úvaly. Rychlovlak Super 
City jezdí přes Úvaly od ledna. Tolik z nejdůležitějších bodů rozhovoru. 
V ŽÚ 1/1998 se nachází sdělení, že jsou od podzimu omezeny některé vlakové 
spoje v ranních a nočních hodinách. 
 

Úvalské pohostinství  
 

Stánek s občerstvením (ŽÚ 1/97) – rychlé občerstvení, kritika málo 
navštěvovaného zařízení, které neprovozují dráhy, ale soukromý nájemce asi 
vietnamského původu. Prodává se zde hlavně alkohol a provozují herní 
automaty. Další kritikou okolí nádraží jsou dvě fotografie velmi znečištěného 
podchodu s počmáranými zdmi (autorem postřehu je Tomáš Bašta, člen redakce 
ŽÚ). 
Restaurace společnosti BACH „Na Slovanech“ – Škvorecká čp. 337;  
 v ŽÚ 9/1997 lehce kritický článek o úrovni jediného zařízení Na Slovanech. 
Vinárna TJ Sokol nám. Arnošta z Pardubic čp. 164, lehce kritická zmínka o 
prostředí a toaletách, snížená atraktivita, zatím se nevyrovná konkurenci. 
Sklepní vinárna „U vinařů“ – Havlíčkova 162, popis v ŽÚ 6/1997. 

Hospoda u Káši –  pivo popovický kozel – přírůstek mezi úvalskými hospodami. 
U kulaté báby – (ŽÚ 8/1997) herna, bar, rychlé občerstvení, Maroldova ul. 
v prodejně potravin. 

Hotel Sport-Formanka – část zařízení, vstup z ul. 28. října, nabídka nápojů a 
jídel. 
Restaurace Sokol nám. Arnošta z Pardubic, lidová restaurace s jednoduchým 
interiérem a nekuřáckou částí jídelny v době obědů  (ŽÚ 5/1997). (Stejný 
provozovatel jako Vinárna TJ Sokol, viz ŽÚ 9/1997, sousedící provozovny). 

 

 

Podnikání a služby 

UNISPOL, v.o.s. prodej stavebních hmot – bývalé zahradnictví Škvorecká čp. 
871, střešní okna, stropní systém, dřevěná okna ad.; 



22 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1997/2019 

 

Servis video televize – Vykouřil M. Husova 77; Žaluzie, těsnění ad. Horký R. 
Pražská 172;  
SK Úvaly pořádá autobusové zájezdy v Česku i zahraniční (ŽÚ 1/1997); 

Oceňování nemovitostí – Ing. Ivan Rut, Atlasová čp.1462 

firma Lein – velkoobchod s nápoji; CK Alatour Hradešín; 
Prodejna Masného průmyslu Úvaly – Purkyňova ul.; Zahradník Kváča K. – 

okrasné dřeviny, Mánesova ul. čp. 880; prodej potravinářského zboží v areálu 
masozávodu Úvaly hala č.5 – Kafka P. – KELTRA; Prodej paliva Slavík a syn; 
Účetnictví - výpočetní a kancelářská technika Krob P., Husova čp. 31; 
Nová prodejna – Zlatnická dílna – Štěrbová R. Kollárova čp. 732;  
Stavební servis Hrachovec, Mánesova čp. 1323; 
Masluk – stavební práce; 
Česká pojišťovna a.s., v Úvalech nabízí nové druhy pojištění a v ŽÚ 11/1997 
podrobně informuje o zahájení nového systému obsluhy klientů (drobné 
bankovnictví a komerční a investiční bankovnictví); 
Prodejna – firma Votava Ladislav se představuje – rozhovor v ŽÚ 3/97 – výroba 
betonového zboží má v Úvalech svou předválečnou tradici, nově nutnost 
přizpůsobit se nárokům a trendům doby. Sortiment – obklady, dlažby, skruže, 
roury ad. Také dekorativní keramika; Jiráskova ul. čp.100; 
Minimarket LADA ve spolupráci s f. Petek (Multitec) zahajuje prodej nářadí, 
nástrojů a strojů v Riegerově ulici; 
Uzavřené prodejny – hračky, dětský textil Vojanova ul.; potraviny Pražská 524 
ARGO Lízner; textil, oděvy nám. Arnošta z Pardubic (Šembera); obuv  Husova 83 
(Roháčková); kadeřnictví Husova 684; 
Nově otevřené provozovny: textil, oděvy Jiráskova 844a (Tůmová); bazar – 

Palackého 1163 (Hamerle); lahůdky, rybí speciality DIANA Mrázek Jiráskova 91; 
textil, oděvy nám. A. z Pardubic (Brojír); stavebniny Smetanova 543 (Přibylová) 
ovoce, zelenina Pražská 172 (SANTANA); autodoplňky, náhradní díly – Pražská 
524 (Várka); pohostinství Na hřišti (TJ Slavoj, Kašička). 
 

VII.  Politický a kulturní vývoj, školství, spolky 

Politická situace  
Přes pád vlády a předchozí problémy v politické straně ODS se v ŽÚ a ani 
v náznacích článků z politického života v Úvalech neobjevuje žádná reakce 
místních stran a uskupení. Při tom tzv. „Sarajevský atentát“ (sesazení V. Klause 
z postu premiéra za jeho nepřítomnosti v ČR) hýbal tehdy celou společností. 
 

Politický život 

24.2.1997 se uskuteční setkání občanů – Poslanecký den poslance Michala 
Lobkowicze v hotelu Sport (Budka) – pozvánka. 
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Na prahu roku 1997 – (ŽÚ 2/1997) se jmenuje článek L. Drexlera za MěV KSČM 
Úvaly o důvodech nespokojenosti občanů se současnou politikou. 

V ŽÚ 3/1997 Ing. O. Kovář za ODS kritizuje článek výše zmíněný a poukazuje na 
minulost totalitní strany – Úvalští voliči s KSČM nesouhlasili. 
V ŽÚ 5/1997 je obsáhlý článek Vl. Strusky (ODS) „Krize? … a co Ty na to, 
občane!, který se velmi kriticky vyjadřuje k současní politické situaci, věčným 
nářkům lidí nad krizí ve zdravotnictví, školství, železniční dopravě, bankovnictví, 
vlády … připisuje to populistickým prohlášením levicových stran, které provádí 
destruktivní politiku a zakořeněnému totalitnímu myšlení lidu – vládo zařiď to. 

Chybí občanská odpovědnost, přetrvávají socialistické zvyklosti – kdo nekrade, 

okrádá rodinu.  
Na článek reaguje A. Horáková v ŽÚ 7/1997 (Krize – já na to: občan!) a zmiňuje 
ne/výchovu k občanství. 
 

Život ve městě 

 

Koupaliště  
V ŽÚ 5/1997 Petr Kočárník vedoucí odboru správy majetku podrobně informuje 
o stavu rekonstrukce a přípravě na letní sezónu, o pronájmu, o dohodnutém 
vstupném s pronajímatelem sdružením POSEIDON club.  
V ŽÚ 7/1997 je sdělení, že 20. května bylo dokončeno postupné předávání 
areálu koupaliště provozovateli, rekonstrukce bazénů a rozvodů vody 
provedena v roce 1996 a nedodělky dokončeny dodavatelem Vodní stavby k 19. 

květnu 1997.  
V ŽÚ 10/1997 je uveřejněn kritický článek A. Horákové o úrovni provozování 
koupaliště v uplynulé sezóně, k němu se vyjadřuje P. Kočárník za vedení odboru 
správy majetku města. 
 

Socha Arnošta z Pardubic  

V ŽÚ 2/1997 je zmínka, že žáci 3.D úvalské ZŠ přišli s nápadem prodat své 
keramické výrobky rodičům a výtěžek věnovat na sbírku na opravu sochy 
Arnošta z Pardubic, odevzdali 713,80 Kč. 
V ŽÚ 3/1997 se redaktorka L. Mandová zmiňuje o chybějících 100 000,- Kč na 
dokončení opravy sochy po jejím přestěhování na náměstí v minulém roce. Bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na restaurování. Předsedou hodnotitelské komise byl 
zvolen Ing. arch. M. Masák a dohlížitelem nad pracemi byl pověřen ak. soch. L. 
Růžička. Práce tedy budou letos pokračovat a budou ukončeny 31.7., ale za 
příznivého počasí již k 30.6.1997. Oprava se prodražuje ochranou sochy při 
obestavění lešením. 
V ŽÚ 6/1997 se dozvídáme, že ještě chybí 98 950,- Kč na opravu sochy. 
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V ŽÚ 8/1997 J. Kašpar píše o zrestaurování sochy Arnošta z Pardubic (foto 

restaurátorů u části podstavce), o postupu prací. Dokončena v r. 1997. Byla 

použita měděná armatura pro domodelování scházejících míst, doplněny 
praskliny. Pomník byl ošetřen a zakonzervován hydrofobním prostředkem. 
V ŽÚ 2/1998 Petr Kočárník (vedoucí odboru správy majetku města) zmiňuje 
poslední provedení úprav okolí přemístěné sochy, osazením pískovcových 
sloupků a řetězu. Shrnuje celkové úsilí, postupy a náklady. Od projektové 
dokumentace, přes výškopisné a polohové zaměření, rozebrání, nového 
sestavení, restaurování a úpravy okolí činily 484 851, 10 Kč, z toho dotace 

Okresního úřadu 270 000, - Kč a ze sbírky občanů a rozpočtu města bylo 
uhrazeno 214 851,10 Kč. 
 

Policie - Kriminalita v Úvalech (zápis pro 1997) 
Od roku 1985 spadají Úvaly do policejního služebního obvodu v Čelákovicích. 
V současné době jsou pro Úvaly vyhrazeny stejné (materiální a personální) 
kapacity jako pro Čelákovice. (Množství trestné činnosti v obou městech lze 
vyjádřit poměrem 45:55, což je dáno velikostí obou měst. Patrně má pisatel na 
mysli poměr trestných činů v Úvalech a Čelákovicích) Policie České republiky 
(PČR) má ve své služebně v Úvalech v Jiráskově ulici úřední hodiny dva dny v 
týdnu, z důvodu naprostého nedostatku personálu však policista nedlí ve 
služebně celou dobu a v případě zájmu je třeba ho přivolat. Denně, převážně v 
noci, projíždí Úvaly asi po dobu tří hodin pohyblivá motorizovaná hlídka.  
Z výše uvedeného důvodu není, a dlouhodobě nebude, možné zřídit 
samostatné oddělení PČR pro Úvaly, ačkoli po tom představitelé města 
opakovaně volají. Pokud by Police byla schopna zařídit pro město dostatečný 
počet policistů, žádný z nich nebude chtít sloužit ve městě, kde nebydlí. Jelikož 
v Úvalech nejsou volné obecní byty, problém přetrvává. 
V trestné činnosti převládají v Úvalech vloupání do osobních automobilů. K těm 
nejčastěji dochází v oblasti Maroldovy ulice, kde přes noc u přilehlých bytovek 
parkuje pohromadě větší množství vozů. Krádeže osobních automobilů se 
vyskytují nejvíce v okolí nádraží, kde přes den parkuje velké množství občanů, 
kteří odsud vlakem dojíždějí do Prahy. Násilná trestná činnost se v obci 
vyskytuje minimálně, většinou se jedná o porušení občanského soužití 
(manželské hádky atp.), výtržnosti, ohrožování nožem a podobně.  
Vražda bývá zaznamenána jednou za několik let viz případ O. Biedermanna. 

Poznámka Janurová 2019: kronikář neuvádí žádnou adresu odkazu a v roce 

2019 se na internetu se o tzv. Kolínském gangu a O. Biedermanovi píše: Oto 

Biederman jako nájemný vrah zabil pět lidí, většinou na objednávku „Muže ve 
fialovém saku“, svého šéfa Ivana Vrábela v roce 1995. Tato skupina, v níž byl 
Biederman „katem“ proslula pod názvem Kolínský gang. 
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Biederman se vyučil v oboru lihovarnictví, ale vždycky ho zajímaly hlavně zbraně 
a bojová umění. Proto pověsil lihovar na hřebík a nechal se najmout jako člen 

ochranky bezpečnostní agentury SAFE-GUARD. Tu vedl „muž ve fialovém saku“ 
Ivan Vrábel. 
Motivem Biedermanových vražd bylo výhradně plnění rozkazů, pocit, že je rebel 
a peníze, které hodlal utratit za prostitutky. V 17 letech měl poměr s o 13 let 
starší ženou. Zakládal si na tom, že je „nadsamec“. 
Svou první vraždu spáchal Biederman na Václavském náměstí v obchodním 
domě Krone (na rohu Jindřišské). Vrábelova agentura měla obchodní dům na 
starosti. V létě 2013 se vydal Biederman se dvěma dalšími strážnými v uniformě 
vyloupit trezor. Ve vrátnici umlátili vrátného obuškem a Biederman ho ubodal 
jehlicí. Několik desítek ran v těle oběti média zpočátku považovala se „střelbu 
z brokovnice“. Ukradli tři miliony korun, Biederman dostal 200 tisíc. To byla 
částka, kterou bylo možné utratit za zábavu (prostitutky, whisky) během týdne, 
což Biederman i udělal. 
Druhou vraždu spáchal v roce 1995, do kterého spadají i další tři jeho vraždy. 
Obětí byl majitel malé výrobny rukavic. Ten se chlubil, že se chce odjet do USA a 
má za tímto účelem doma v trezoru hodně peněz. Klíče prý nosí u sebe. 
Biederman se dvěma komplici ho vylákali na kulečník. Cestou zastavili na 
parkovišti, kde ho Biederman střelil revolverem do hlavy a do srdce. 
Klíče zastřeleného nenašli, jen pár tisíc a sadu vrhacích nožů. Trezor tedy 
následně ukradli, rozřezali a našli v něm jen drobné. 
Třetí obětí byl pumpař, kterého zřejmě Biederman původně ani nechtěl zastřelit, 
ale stalo se. Ukradli 30 tisíc, které ještě téže noci prohýřil Biederman 
s prostitutkami. 

Čtvrtou obětí byl Biedermanův komplic Pavlíček, který se s ním podílel na vraždě 
majitele výrobny rukavic, co chtěl odjet do USA. Motivem byly pozemky u Prahy, 
které Pavlíček zdědil, a jeho šéf Vrábel je od něj chtěl koupit. Biederman 
Pavlíčka u sebe doma rozstřílel samopalem a zakopal nedaleko. 
Poslední Biedermanovou obětí byl obchodník s barevnými kovy. Toho zabil 
Biederman na pokoji v hotelu Apollo ve Valašském Meziříčí, když ho bodl zezadu 
do břicha. 
Na stopu Kolínského gangu přivedl policii červený Renault, kterým Biederman a 
spol. jezdil. Zatýkání byla monstr-akce pomocí vrtulníků. Biederman dostal 
v roce 1999 doživotí, Vrábel 24,5 roku (za pár let je venku), další čtyři členové 
gangu kolem 13 let, tedy už jsou na svobodě. 
 

Mezi pachateli trestné činnosti převažují zletilí do 25 let a jinak nelze 
konstatovat, že by se na ní nějak významně podílela nějaká další skupina (na 
rozdíl od celostátní statistiky, kde například počet trestných činů spáchaných 
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Romy relativně převyšuje jejich podíl v populaci). Vývoj kriminality 
nezaznamenává v posledních letech téměř žádnou změnu - nedochází ani k 
nárůstu či poklesu počtu spáchaných trestných činů, ani ke změně relativního 
počtu jednotlivých činů. 
V roce 1997 řešila policie v Úvalech (kronikář předpokládal, že ne v celém 
okrsku) celkem 1 203 případů a z těch se jí podařilo objasnit celkem 610. 
Objasněností 50,71 % tedy byla práce policie méně úspěšná než v roce 
minulém. Asi nejsmutnější událostí byla smrt pana Pavla Ráže, který byl nalezen 

mrtev v příkopu u silnice mezi Přišimasy a Hradešínem, odkud na kole jel domů 
z hostince. Pověsti o tom, že u sebe měl mít větší obnos peněz, se nepodařilo 
dokázat a taktéž policie neobjasnila, zdali zahynul při běžné (auto)nehodě, 
nebo zda mu z tohoto světa pomohl něčí úmysl. 
Asi nejvýraznější byla havárie, při níž zahynul opilý mladý pan Vorlíček bez 
řidičského průkazu. Statistiku dopravních nehod se nikdy nepodařilo 
od příslušných policejních orgánů získat. 
 

 

Městská knihovna 

 

Letos přibylo do knihovny 326 knih (tj. pokles o 46 % oproti loňsku) a vyřazeno 
bylo 348 knih. Počet výpůjček naučné literatury se dlouhodobě přibližuje počtu 
výpůjček beletrie (jak u dětí, tak u dospělých). Vzhledem k výrazně vyššímu 
počtu svazků beletrie ve fondu knihovny lze tedy soudit, že čtenáři využívají 
knihovnu do značné míry právě kvůli jejímu naučnému fondu. Na knihy se letos 

vydalo cca 54 000 Kč, tedy o 40 % méně než vloni, zatímco průměrná cena 
jedné zakoupené knihy vzrostla o 10 % na 164 Kč.  
Knihovna uspořádala celkem 35 besed s dětskými čtenáři, což vedlo k nárůstu 
počtu platících čtenářů na 560 (z toho 210 dětí do 14 let), tedy o 14 %, i počtu 
návštěv na 6 610 (o 12 %). Letos byla knihovna naposledy financována 
způsobem dříve uvedeným  - poznámka Janurová – do roku 1997 byla MěK 
vedena a financována Okresní knihovnou, která byla zrušena.  

Od 1.1. 1998 je knihovna komplexně financována obcí. Expanzi a přijetí státních 
dotací na nákup naučné literatury ve výši cca 40 tisíc Kč za rok brání nemožnost 
rozšířit úvazek o 1/2 pracovní síly nebo přijmout vojína civilní služby - nikdo 

(obec) by ho nezaplatil.  

V ŽÚ 4/1997 škola oceňuje besedy v knihovně a spolupráci ZŠ s vedoucí paní 
Krňanskou a knihovnicí paní Sekalovou. V dalším článku se učitel O. Koting 

obává o osud městské knihovny, což starosta I. Černý hned vyvrací – v žádném 
případě MZ, rada a nikdo jiný neuvažuje o zrušení knihovny. 
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V ŽÚ 5/1997 student A. Kudláč oceňuje práci knihovny, která v době úpadku 
veřejného knihovnictví nejen spolehlivě funguje, ale ochotně poskytuje stěží 
docenitelné služby – meziknihovní výpůjčky. 
V ŽÚ 8/1997 J. Švehlová připomíná důležitost zachování knihovny, i s jejími 
nedostatky, a obavy starších občanů, kteří oceňují přístup knihovnic a rozsáhlost 
knihovního fondu. 

 

Shrnutí zápisů o Městské knihovně v úvalské kronice 

Sněm český přijal v období 1861-64 řadu zemských zákonů o obecní a okresní 
samosprávě. V Praze zvítězili v obecních volbách Češi již v roce 1861. Tato 

okolnost rozvinula zakládání četných kulturních a hospodářských spolků. 
Je možné, že tato situace ovlivnila i život v Úvalech. Když se totiž 13. února 
1862 přistěhoval do Úval nový farář František Soukup ze Stupna, byl jako 

součást slavnostního přivítání uspořádán “taneční ples”, jehož čistý výnos byl 
věnován na založení obecní knihovny. Jak praví “Kniha pamietnj obce 
Auwalske”, ředitelem byl jednohlasně zvolen pan farář, který současně věnoval 
70 knih; celkem měla knihovna 300 knih. 20. prosince 1923 se pan farář Soukup 
odstěhoval do Prahy, kde začal působit na faře sv. Havla. “Na památku, co 
předseda bývalý čtenářské besedy, věnoval pro školní a obecní knihovnu asi 
100 knížek, které se do obecní knihovny zanesly.” 

Další osud knihovny není zaznamenán, je i možné, že zanikla. Totiž v roce 1919 - 

v souvislosti s knihovnickým zákonem - je v pamětní knize obce Úvaly uvedeno, 
že v obci působí knihovna od roku 1896. V roce 1919 je v knihovně 450 svazků. 
Její správou byl pověřen obecní tajemník a byla uložena na obecním úřadě. Na 
základě uvedeného zákona zvolilo obecní zastupitelstvo 16. srpna 1919 
obecním knihovníkem učitele p. Václava Sommera a uložilo mu zahájit 
pravidelné půjčování knih. Knihovně byla přidělena místnost ve staré škole. 
V roce 1922 se v Pamětní knize uvádí, že knihovna byla odborně 
reorganizována odborným učitelem Sommerem a stala se důležitou složkou 
kultury v obci.  

Další záznam je až z roku 1935. Jako knihovník je uváděn pan JUC Václav 
Sommer. Knihovna měla 1660 svazků, vyřazeno 20, ztraceny 2 svazky. 2478 
výpůjček, z toho zábavných 2441, naučných 22 a časopisů 15.  
V roce 1939 se uvádí, že po zemřelém V. Sommerovi převzal obecní knihovnu 
obecní úředník František Podhradský. Ten, jako úředník MNV, je knihovníkem  
i v roce 1946, kdy se objevuje po letech další záznam v Pamětní knize. Knihovna 
byla do září 1946 v domě pekaře pana Františka Kukly, potom byla  
přestěhována do dvou místností rodného domku Marie Majerové, čp. 18. Ten 

byl později (1.7.1949) koupen Místním národním výborem od Okresní 
spořitelny a záložny v Českém Brodě. V roce 1946 měla knihovny 4 006 svazků, 
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246 čtenářů a 10 158 výpůjček. (Poznámka Janurová – existuje fotografie 

cedule „Místní lidová knihovna“ právě v okně domu čp.18). 
 

Další záznamy: 
1947 - fond 4 000, 264 čtenáři, členský příspěvek 15,- Kč, poplatek za  
1 výpůjčku 0,50 Kč 

1948 - fond 4 850 svazků, 207 čtenářů 

1949 - fond 5 613 svazků, 200 čtenářů. V čítárně 8 časopisů a 4 noviny.  
17. listopadu náhle zemřel knihovník  Fr. Podhradský a jeho nástupcem se stal 
učitel úvalské školy Bohumír Koníček. 
1950 - fond 4 628 svazků, 260 čtenářů, 6 522 výpůjček 

1951 - fond 5 014 svazků, 348 čtenářů, 11 709 výpůjček. 
 

Další záznamy až do roku 1961 chybí. Z následujících let vybíráme pouze 
podstatné informace. 
V roce 1961 byla knihovna přestěhována do domu čp. 98 v Husově ulici. 
1962 - nastoupil nový knihovník V. Liska, který přebudoval organizaci výpůjční 
služby na volný výběr. Od počátku roku se knihovna organizačně stala součástí 
Osvětové besedy v Úvalech. 

1965 - Knihovna byla přístupna čtenářům do 14. srpna a potom zavřena 
vzhledem k opravám domu a elektroinstalace; otevřena až 18. března 1966. 

Fond měl 8 691 svazků, poskytl 10 008 výpůjček, služeb využilo 268 čtenářů. 

1967 - Knihovníkem opět p. Koníček, v letech 1974-76 knihovnicí pí Ing. 

Munzarová. 

1976 - Fond 12 536 svazků, 15 677 výpůjček, 329 čtenářů. Od začátku roku 
knihovnicí Marie Švábová, která v knihovně úspěšně působila až do června 
1989. 

1980 - fond 15 015 svazků, 21 782 výpůjček, 398 čtenářů. 

1985 - fond 14 234 svazků, 34 130 výpůjček, 628 čtenářů. 

1986 - knihovna rozšířena o dvě místnosti a upravena do nové prostorové 
dispozice. Proběhla revize knihovního fondu a jeho část - naučná literatura - 
byla uspořádána systematicky podle mezinárodního desetinného třídění. 
1987 - fond 15 475 svazků, 18 772 výpůjček, 590 čtenářů. Jako knihovnice 
působí Monika Nováková. 

1989 - v září nastoupila jako vedoucí knihovny Iva Krňanská.  
Koncem roku 1989 měla knihovna 18 269 svazků, 24 405 výpůjček, 684 čtenářů. 

1992 - provedena fyzická revize knihovního fondu, uzavřená v roce 1994 

odpisem fondu knihovny v Dobročovicích, napadeného plísní a na knihách 
parazitujícím hmyzem. Šlo o literaturu starší a převážně duplicitní. 
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1994 - fond  17 104 svazků (z toho 5 399 svazků naučné literatury pro dospělé, 
8 467 svazků krásné literatury pro dospělé, pro děti 569 svazků naučné a 2 669 

krásné.) Pravidelně docházelo 34 titulů periodik. Přírůstek byl 794 svazky.  

Registrováno 411 čtenářů, z toho 117 dětí do 14 let. Knihovnou za rok prošlo  
5 102 návštěvníků. Vypůjčili si celkem 20 796 svazků knih a periodik. 

DLE KRONIK ZPRACOVAL VL. MĚŠŤÁNEK 

 

Napsali o nás - Veřejné knihovny se obávají o svou budoucnost 

10.7.1997    Mladá fronta DNES    str. 11    Region střední Čechy 

    DAVID GARKISCH         

P r a h a - v ý c h o d - Veřejné knihovny v okrese Praha-východ se obávají o svou 

existenci. Od příštího roku totiž za jejich provoz nebude odpovídat okresní úřad 
jako dosud, ale jednotlivá města a obce. Zatím sice žádná radnice v okrese 
neuvažuje o tom, že svou knihovnu zruší, ale knihovníci vidí budoucnost jako 
nejistou. Okresní úřad rozhodl, že odpovědnost za provoz knihoven od příštího 
roku přejde z jeho beder na městské a obecní úřady, které se stanou zřizovateli 
knihoven. Důvodem tohoto rozhodnutí je snaha úřadu omezit své výdaje. 
Prvním předběžným opatřením je to, že od července se stala původní Okresní 
knihovna Praha-východ v Říčanech z rozpočtové organizace organizací 
příspěvkovou. Změnila také název na Husovu knihovnu. Okresní knihovna byla a 
nadále zůstává centrem všech knihoven v okrese. Zařizuje levnější centrální 
nákupy knih, hodnotí hospodaření knihoven a vyplácí mzdy knihovníkům. Peníze 
na mzdy však od července bude získávat ne od okresního úřadu, ale od 
jednotlivých obcí a měst, s nimiž se úřad na tomto systému dohodl. "Většina 
radnic posílá peníze na mzdy knihovníků do Husovy knihovny a ta je pak 

knihovníkům vyplácí. Za obce a města, s nimiž jsme se nedohodli, platíme zatím 
mzdu jejich knihovníkům sami," vysvětlila současný systém Marie Dolejší  
z okresního úřadu. V novém roce už budou muset mzdy a provoz knihoven 
hradit jejich noví zřizovatelé, města a obce. "Nákup knih bude dál zajišťovat 
Husova knihovna a peníze na to poskytne okresní úřad. Výdaje se nám sníží o 
platy knihovníků a o náklady na provoz knihoven," dodala Dolejší. Slibům, že 
okresní úřad bude nadále hradit nákup knih, zaměstnanci nevěří. "To nám nikdo 
dosud neřekl jasně a přímo. Navíc obce nemají peníze, a pokud kvůli tomu 
knihovny nezaniknou, určitě někde půjde dolů kvalita jejich služeb," domnívá se 
Iva Krňanská, knihovnice v Úvalech. Například úvalská radnice má o knihovnu 
ve městě zájem, takže ji v novém roce bude financovat, ale přesto se radní 
nedomnívají, že okresní úřad udělal správný krok. "Odhadem příští rok do 
provozu knihovny investujeme půl milionu korun. Obávám se však, že se síť 
knihoven v okrese rozpadne. Obce budou zvažovat, zda dostavět vodovod, nebo 
dát přednost knihovně. Jakmile se kvůli tomu spolupráce knihoven zastaví, 



30 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1997/2019 

 

prodraží se i knihy, protože na ně jednotliví knihovníci nedostanou slevu za 
hromadný nákup," uvedl tajemník Úval Ing. Miloslav Breda. 

 

Kultura  

 

Napsali o nás – Slavní rodáci - Střecha natočil přes šedesát celovečerních filmů 

23.8.1997    Mladá fronta DNES  str. 02    Servis ze středních Čech (ann)  
Slavní rodáci  
Více než čtyřicet let natáčel filmy Josef Střecha, jeden z nejznámějších českých 
filmových kameramanů. Ve své filmografii má zapsáno přes šedesát 
celovečerních a další množství krátkých či středometrážních snímků, kterými se 
zařadil mezi nejuznávanější tvůrce v historii českého filmu. Josef Střecha se 

narodil začátkem listopadu 1907 v Úvalech. V polovině dvacátých let studoval 
tři roky na grafické škole, po jejímž dokončení byl na krátké praxi v ateliérech a 
laboratořích A-B v Praze na Vinohradech a v Paramountu v Paříži. Poté pracoval 
až do roku 1932 jako laborant, asistent kamery i kameraman u firmy Bratři 
Deglové. Svůj kameramanský debut absolvoval ještě v době němého filmu, v 
roce 1929 ve Vídni, kde natočil spolu s rakouským kameramanem Viktorem 
Glueckem pro Bratry Deglovy film Pražský Monte Christo. K další práci za 
kamerou se však Střecha dostal až v roce 1933, kdy již působil v barrandovských 
ateliérech a s režisérem Milošem Wasserbauerem natočil folkloristický hraný 
dokument Mizející svět. Po něm následovaly dnes již zcela zapomenutá komedie 

Rozpustilá noc, v níž hrál i Oldřich Nový, a melodrama V cizím revíru. Od 
poloviny třicátých let patřil Josef Střecha k nejzaměstnanějším českým 
kameramanům. Postupně spolupracoval s tehdejšími předními filmovými 
společnostmi National, Elekta a Lucerna a s předními režiséry. Natáčel například 
s Vladimírem Slavínským, Miloslavem Cikánem, Václavem Wassermanem  
či s Jiřím Slavíčkem. Největší uznání získal za kameramanskou práci ve 
Wassermanově vesnickém dramatu Lidé pod horami (jeho partnerem za 
kamerou byl neméně známý Ferdinand Pečenka), Slavíčkově válečném filmu 
Zborov a v životopisném snímku Karel Hynek Mácha režisérky Zet Molas, což byl 
pseudonym jedné z mladických lásek básníka Vítězslava Nezvala Zdenky 
Smolové. Návštěvníci kin však znali Střechovo jméno i z titulků tehdy 
populárních komedií s Ladislavem Peškem a Jindřichem Plachtou (Armádní 
dvojčata, Děti na zakázku), Věrou Ferbasovou (Vandiny trampoty), Adinou 
Mandlovou (Dva týdny štěstí), Natašou Gollovou (Konečně sami, Okénko do 
nebe) či králem komiků Vlastou Burianem (Provdám svou ženu, Zlaté dno). Od 
roku 1942, kdy se výroba filmů v protektorátu prudce snížila, natáčel pod 
pseudonymem Josef Strecher až do konce války hrané filmy v Německu.  
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V prvním poválečném období se Josef Střecha podílel jako kameraman 

především na komediích s Jaroslavem Marvanem. V roce 1949 dostal životní 
příležitost snímat mimořádný film Alfréda Radoka z terezínského ghetta Daleká 
cesta, k jehož mezinárodnímu úspěchu také podstatně přispěl. Natočil i další 
Radokův film Divotvorný klobouk, pak však již přišlo kulturní temno padesátých 
let a s ním i hloupé agitky socialistického realismu jako Dva ohně, Karhanova 
parta, Písnička za groš či Po noci den. Z dalších filmů, které Střecha v této době 
snímal, stojí za pozornost jen dosud populární Haškovy Povídky ze starého 
mocnářství, poslední komedie Vlasty Buriana Nejlepší člověk a oblíbená 
pohádka Obušku z pytle ven!. V šedesátých letech stál Josef Střecha za kamerou 
ještě při natáčení jedenácti celovečerních filmů. Jednoznačně nejkvalitnější z 
nich byl známý debut režiséra Ivana Passera Intimní osvětlení, který Střecha 
snímal spolu s Miroslavem Ondříčkem. I dnes populární jsou z těchto snímků 
také komedie scenáristy Zdeňka Mahlera a režiséra Jiřího Krejčíka Svatba jako 
řemen i televizí nedávno reprízovaná detektivka Na kolejích čeká vrah podle 
Fikerovy Série C-L. Paradoxem je, že posledním filmem úspěšného kameramana, 
který zemřel v roce 1985, byl snímek zcela neúspěšný. "Drama" scenáristy Ivana 
Gariše a režiséra Josefa Macha z roku 1971 Člověk není sám s Jiřinou Švorcovou 
v hlavní roli předsedkyně základní organizace KSČ. 
 

Hudba – koncerty, skupiny 

Nejen úvalské skupiny poskytují kulturní vyžití občanům. Známá společnost Vox 
bohemicalis z Českého Brodu pořádala díky městskému úřadu a Obci sokolské 
předvánoční koncert 4.12. v sokolovně v Úvalech. 
 

The Snails  

 Legenda úvalské hudební big beatové scény prožívá své druhé hudební jaro 
(ŽÚ 4/97), o historii s Petrem Holánkem hovořil Tomáš Bašta (foto z r.1968 a po 

30letech). 

Ve spontánní reakci na neštěstí způsobené obyvatelům rozsáhlých částí Moravy 
červencovými povodněmi byl v Úvalech uspořádán pod organizačním vedením 
Ondřeje Pospíšila (21 let) 19. července na sokolském hřišti tzv. bigbít, tedy 
koncert oblastních hudebních uskupení věnujících se tomuto žánru. Akce, na 
které hrály skupiny Sluníčko, Medvěd 009, Divokej Bill a další, se zúčastnilo přes 
400 platících diváků (minimální vstupné činilo 50 Kč), tedy zhruba dvojnásobek 
obvyklého počtu. (Podobné akce se pořádají formou klubového setkání zhruba 
třikrát za rok.) Na pomoc obětem povodní se vybralo přes 15 000 Kč. 
V ŽÚ 8/1997 je článek věnovaný 5. ročníku Ouvalského big beatu, kde autorka 
Hana Havlíková zasvěceně popisuje akci, která měla začít od 15 hodin, ale lidé 
začali chodit až na 19 h, vstupné činilo 60,- Kč a koncert skupin se konal 21.6. 
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Hrály skupiny – Flatus, Pekelná žízeň, Zoofils, Mladý muž, JVC, Divokej Bill a 
Medvěd 009, poté lidé odcházeli a poslední punková kapela z Újezda neměla 
komu hrát. 
 

Katapult 

V Úvalech v legendární sestavě – se představil v sokolovně 12.4. 1997, jako 

předkapela hrála skupina The Snails. 

 

Plesy   

Tradiční Baráčnický ples se konal 15.3.1997 v úvalské sokolovně. 

Ples důchodců pak 25. ledna 1997, hrálo Combo M. Kočárníka, starosta Černý 
rozvážel nejstarší členy klubu, vyjmenováni jsou sponzoři tomboly (ŽÚ 3/1997). 

 

 

Školství 
 

Základní škola - údaje za školní rok 1996/97 

Od tohoto školního roku byla zavedena povinná devátá třída na základních 
školách. Do prvního stupně se od letoška řadí 1.-5. třída, do druhého pak 6.-9. 

Normativ je letos okolo 9 000 Kč na žáka. Do školy dojíždějí děti z 12 blízkých  
i vzdálených obcí, celkem 142 žáků. Škola má celkem 572 žáků, výrazný nárůst 
oproti loňskému roku byl způsoben vytvořením dvou devátých tříd. Škola má 
celkem 23 tříd a čtyři družinová oddělení.  
Od 1. ledna 1996 platí ZŠ za pronájem tělocvičny TJ Sokol 180 000 Kč ročně.  
V květnu 1996 dosáhla při povodni hladina vody v zadním traktu školy 
v blízkosti Výmoly, tedy v tělocvičně a v šatnách 40 cm, byly tedy zničeny 
parkety a celá rekonstrukce si vyžádá cca 500 000 Kč. Ty však nebudou 
v dohledné době k dispozici. ZŠ musela proto omezit výuku tělesné výchovy na 
dvě hodiny v týdnu na žáka.  
V září 1996 byla slavnostně uvedena do provozu rekonstruovaná budova čp. 7  

a 18. prosince byl po rekonstrukci zkolaudován objekt první školní budovy 
v Úvalech. Oproti původnímu záměru nebude využívána pro polytechnické 
vyučování, ale pro účely školní družiny.  
Rozsáhlá školní budova je častým cílem nenechavců. Jenom v období od června 
do 31. prosince 1996 zde proběhlo osm vloupání (žádné nebylo objasněno), 

která způsobila relativně minimální škody. Při posledním, silvestrovském, 
vloupání přišla ZŠ o počítač užívaný pro vedení provozu jídelny.  
Zpracováno dle rozhovoru s ředitelem, p. Františkem Smolíkem, dne 7. ledna 
1997. 
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V ŽÚ 3/1997 je fotografická dokumentace rekonstrukce první budovy úvalské 
školy z r.1783 čp. 44 – před, během a po, za celkovou částku 2 081 000,- s dotací 
od státu 814 140,- Kč. 
Rovněž je v čísle 3/1997 krátký článek Mgr. Baťkové – Učitelé na ZŠ v Úvalech 
nestávkovali – 20. února vyhlásil odborový svaz pracovníků ve školství 
výstražnou stávku za zvýšení průměrných platů. Jen 30% učitelů bylo pro. Stávka 
se tedy neuskutečnila, ale neznamená to, že by učitelé byli spokojeni se svým 
ohodnocením. Na úvalské ZŠ učí 31 pedagogů, z toho 3 důchodci a do důchodu 

odejde dalších 6. Škola musí využívat práci nekvalifikovaných učitelů (23%). 
Odešlo 5 kvalifikovaných na lukrativnější místa. 
V ŽÚ 6/1997 je pozvánka, kde Městský úřad spolu ze Základní školou zve na 
slavnostní otevření zrekonstruované historické budovy 1. úvalské školy 
„domečku“, které se koná 2.6.1997 v 8,30 h. 

V ŽÚ 1/1998 se redaktor V. Procházka zmiňuje o návštěvě zastupitelů města 
v čele se starostou 2.12.1997 v Základní škole, aby si ověřili fungování školy  
a seznámili se prostředím  výchovy budoucí generace. Posoudili vybavenost  
a potřeby oprav v nejbližší době. ZŠ navštěvuje 611 žáků, děti vyučuje 30 učitelů 
a dvě družinářky. Areál zahrnuje základní školu, zvláštní školu (69 žáků), 
praktickou školu (14 žákyň) a poskytuje prostor i základní umělecké škole (57 
žáků 3 učitelky – klavír a zobcová flétna) (Poznámka Janurová 2019: údaje se 
poněkud rozcházejí s informací původního kronikáře, nebylo lze ověřit jeho 
tvrzení, proto ponechávám obě informace k posouzení, v podstatě nejsou čísla 
řádově odlišná). 
V ŽÚ 7/1997 ředitel ZŠ František Smolík v článku Opětovné otevření 1. úvalské 
školy vzpomíná jednak na otevření v r.1784 a jednak na 2. června 1997, kdy byla 
předána Základní škole do užívání zrekonstruovaná 1. úvalská, která se liší od 
původní kamenné smutně vyhlížející stavby. Starosta I. Černý předal řediteli 
symbolicky klíč od „domečku“ a Pamětní list u příležitosti opětovného otevření 
a pan ředitel cituje z obsahu listu informaci o počtu obyvatel (1 250), vybavení 
městyse Ouval a počtu tříd (jedna s 10 lavicemi, každá pro 8 žáků). Současnost 
je náročnější, Úvaly mají 4 630 obyvatel a ve 20 třídách je 576 žáků. Ředitel 
děkuje všem podílejícím se na akci a za sponzorování občerstvení firmě DIANA 
p. Mrázkové.(Poznámka Janurová: opět poněkud jiný počet tříd a žáků, 
zajímavé…) 
V ŽÚ 10/1997 děkuje ředitel ZŠ F. Smolík všem sponzorům a pomocníkům 
v článku Mnohé by se neuskutečnilo, kdyby … (opravy elektroniky, finance, 
prodejna občerstvení, pohoštění aj.) 
V ŽÚ 11/1997 se dozvídáme o výuce jazyků na základní škole i o radosti, že děti 
opět více čtou a navštěvují Městskou knihovnu, která má bohatý fond dětské 
literatury, kde žáci hrají pohádky, recitují, zpívají a kreslí a těší se vždy na 
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zajímavý program, který pro ně knihovnice (Krňanská a Sekalová) připravují. Za 
učitelky prvního stupně děkuje Květa Pagáčová. 
V témže čísle shrnuje činnost školní družiny za kolektiv pedagogů a vychovatelek 
Hana Blažková. Do družiny je přihlášeno 100 dětí. Zmiňuje také náplň 
provozních hodin. 

 

Městský dům dětí a mládeže 

Jednou z nejvýznamnějších akcí (myslí si kronikář – pozn. Janurová), jež tento 
rok uspořádal MDDM, byl dětský karneval v sokolovně 23. února. V průběhu 
měsíce listopadu proběhla v prostorách MDDM výstava fotografií ze záplavami 
poničené Bochoře u Přerova. 
V ŽÚ 6/1997 MDDM popisuje letní prázdninovou činnost – zaměření letních 
táborů v Cholticích, táborové hry, taneční tábor pro skupinu Rytmus, příměstský 
tábor. 
V MDDM nadále probíhají ve školním roce různé kroužky zaměřené na 
výtvarnou či sportovní činnost a tanec. I když v tomto roce chybí zpráva o 
činnosti a v ŽÚ nebylo věnováno víc prostoru činnosti, tak lze říci, že rok od roku 
aktivita za přispění sehraného kolektivu a ředitelky Jany Pospíšilové roste (pozn. 
Janurová 2019). 

Ze stránek MDDM na internetu o rekonstrukcích se dozvídáme: v roce 1997 se 

jednalo o  nové rozvody elektřiny, rekonstrukci kuchyně včetně  jejího vybavení 
a nové sociální zařízení. Na této rekonstrukci se podílel finančně MÚ a práce 
řídil vedoucí správy majetku města pan Petr Kočárník. V ŽÚ 12/1997 píše P. 

Kočárník o opravách v MDDM a částce městem vynaložené, zednické práce 
110 000, - a vybavení 150 000,- Kč. 
MDDM pořádá akce pro seniory i rodiče dětí kroužků. V ŹÚ 11/1997 je pozvánka 
hned na dvě – II. předvánoční koncert kvarteta seniorů 19.12. v MDDM a 

v sokolovně na Vánoční akademii 12.12. 
 

 

Spolky 

 

Úvalský spolek akvaristů 

Historii akvaristiky a založení spolku koncem roku 1997 uvádí krátký článek v ŽÚ 
2/1998, kde jsou informace o první listopadové akvaristické burze. V ŽÚ 
12/1997 zve spolek na akci pořádanou v chovatelském areálu – burza se koná 
každou třetí sobotu v měsíci, nejbližší je 20.12.1997. 
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Rybáři  
Na 3. Rybářském plese, konaném 8. února 1997 v sokolovně, se potvrdilo, že 
tento ples se zvolna stává jednou z nejoblíbenějších akcí zimní plesové sezóny 
v Úvalech. 
V ŽÚ 12/1997 bilancují rybáři, p. Kolařík informuje o dětských rybářských 
závodech a činnosti spolku, o úspěšné nápravě škod po loňských jarních 
povodních, kdy letošní násada dobře prosperovala. Při výlovu z celkové plochy 
3,12 ha, na které MO ČRS Úvaly hospodaří, se slovilo 50 q kapra, lína a cejna. 
Pro místní rybáře bylo nasazeno do revíru Fabrák 1 620 kg kapra. 

 

Modeláři  - LMK Úvaly 

Jedním z nejúspěšnějších reprezentantů úvalského modelářství je pan Vladimír 
Chvátal ml. Se svými modely (na jednom pracuje 150 – 200 hodin), pravidelně 
obsazuje čelní místa na soutěžích v České republice a reprezentuje i v zahraničí. 
(Účast financuje z poloviny LMK ČR a z poloviny sponzor. Například v roce 1992 

se pan Chvátal umístil na Mistrovství Evropy v Řecku na 29. místě, r. 1993 na 
Mistrovství světa akrobatických modelů v Rakousku na 64. místě a r. 1994 na 
ME v Lichtenštejnsku na 39. místě.) Jeho otec, pan Vladimír Chvátal st., se 
pravidelně umísťuje mezi prvními pěti. 
V roce 1995 obsadil na přeboru ČR v Krnově mezi 13 soutěžícími (z toho 7 
zahraničními) 5. místo v kategorii radiově řízených akrobatických modelů. 
Na letošním přeboru České republiky v létání s radiově řízenými akrobatickými 

modely letadel, který se konal v Krnově, obsadil 2. místo úvalský modelář, pan 
Vladimír Chvátal ml. 

 

Klub důchodců 

Oslava svátku matek se konala 14.5. v sokolovně. Program připravily děti III. MŠ 

Zastavil se a popřál i starosta I. Černý. Klub důchodců slavil i vánoční svátky, 
tentokrát v prostorách Zvláštní a Praktické školy na pozvání ředitelky  
p. Bubákové. Hrálo se divadlo a žákyně připravily bohaté pohoštění.  
 

Chovatelé a zahrádkáři ‘97 

Místní organizace Českého svazu chovatelů v Úvalech má (1997) okolo 60 
členů. (V dobách před dvaceti lety mívala přes 200 členů.) Hybným motorem 
její činnosti je už od roku 1965 pan Stanislav Cmíral. V Úvalech mají své kluby 
chovatelé králíků, drůbeže a holubů, místní chovatelé papoušků, psů a koček 

jsou organizováni jinde. Úvalští členové vynikají v chovu králíků a holubů. 
V roce 1997 získali v okresní soutěži holubů putovní pohár. Většinu členské 
základny tvoří občané důchodového věku, mladší členové pocházejí ze Škvorce, 
Přišimas a dalších okolních obcí. 
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Organizace je finančně soběstačná a nevyžaduje tedy na rozdíl od jiných 
zájmových organizací dotace od MÚ. Své potřeby kryje z členských příspěvků  
(z nichž 50 % odevzdává ústředí svazu) a z prostředků získaných pronájmem 
prostor ve svém areálu ve Foersterově ulici. (Konají se zde například pravidelné 
bonitace psů, scházejí se tu různé místní zájmové organizace a sídlí zde též 
Autoškola Martínek.) Každoročně pořádá v lednu ve svém areálu výstavu 
drobného zvířectva. Při této akci bývá obsazeno až 1 100 klecí, jsou udělovány 
čestné ceny a obyčejně se přijde podívat kolem 2 000 návštěvníků. 
Areál ve Foersterově ulici si chovatelé během pěti let vybudovali svépomocí na 
konci 80. let. (Na jeho výstavbu jim tehdy ústředí Československého svazu 
chovatelů poskytlo nenávratnou půjčku 200 tis. Kčs.) Hlavní výstavní sál má 
kapacitu 1 200 klecí. 
 

V Úvalech též existuje zhruba 60členný Svaz zahrádkářů, jehož předsedou je 
rovněž pan Stanislav Cmíral. 
V ŽÚ 2/1997 článek – Chovatelé holubů získali putovní pohár na 37. zimní 
výstavě králíků, holubů a drůbeže ve výstavním areálu ve Foersterově ulici. 
 

Skauti 

V únoru 1990 obnovilo svou činnost, přerušenou roku 1970, skautské středisko 
v Úvalech. Jeho vedoucím se stal pan Milan Fiedler, po něm pan Miroslav 

Pazourek a v současnosti (1997) je jím pan Stanislav Tuchyňa.  
Ve skautu pracuje odděleně dívčí a chlapecký kmen. Úvalské středisko se, na 
rozdíl od některých jiných skautských středisek v České republice, rozhodlo 
zachovat rozdělení mládeže podle pohlaví. Přirozeně vznikající vztahy a dělba 
práce mezi děvčaty a chlapci totiž často zabraňují tomu, aby se chlapci naučili 
vaření, zašívání a podobným “dívčím” činnostem, a naopak dívky se nenaučí 
práci se dřevem apod. Při oddělené činnosti se tedy junáci a skautky učí 
samostatnosti a všech pro život potřebným dovednostem. Nejstarší skupiny - 
roveři a rangers - pracují společně. Nejmladší věkovou kategorií (6 - 11 let) jsou 

vlčata (chlapci) a světlušky. Od 11 do 16 let jsou tu pak junáci a skautky, od 16 
výše již zmínění roveři a rangers (dívky). Dospělí skauti tvoří oddíl oldskautů. 
Skauti jsou dále rozděleni na oddíly, tyto pak na družiny, vedené staršími 
junáky/skautkami - tzv. rádci. Oddílů, včetně oldskautského, je v současnosti 
sedm. Celkově je, včetně přátel skauta ve věku 60 - 70 let a některých dnešních 
rodičů, kteří byli skauty při znovuobnovení činnosti organizace v roce 1968, 

registrováno cca 130 členů. Obecně platí, že menší děti chodí do skautu 
v hojném počtu, ve skupině od jedenácti let výše pak jejich počet klesá, neboť 
činnost je už volnější a vyžaduje od nich velkou míru samostatnosti. Rangers a 
roveři vydávají svůj časopis R+R a 24. chlapecký oddíl vydává od roku 1994 svůj 
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zpravodajský magazín Čtyřiadvacítka (viz přílohu Kroniky – v kronice se 

nenachází, budeme hledat u pamětníků, Janurová). (Poznámka 2019, informace 

od pana Gloce: skauti měli časopisů více, ale ten nejslavnější byla 
Čtyřiadvacítka, který vycházel od roku 1994 až do 2007. Možný prý v roce 1997 

ještě vycházel časopis skautek Bolehlav. Městský měsíčník Život Úval skauti 
roznášeli dva rok, v roce 1997 za distribuci obdrželi dar – chemické WC). 
Účast na činnosti ve skautské organizaci vyžaduje od dětí kázeň, slušnost, 
vychovává v nich smysl pro pořádek, pro nutnost pomáhat slabším a pro 
povinnost (například musí mít minimálně sedmdesátiprocentní docházku na 
oddílové schůzky, aby mohly jet na tábor).  
Skauti pořádají řadu pravidelných akcí během celého roku. Během prvních 
zářijových týdnů to bývá seznamovací výprava do přírody. Na Mikuláše a na 
Velikonoce pořádají prodej sladkostí ve stánku ve městě, jehož výtěžek 
(obyčejně kolem 4 000 Kč) zasílají na dobročinné a humanitární účely. V lednu 

se spolu s dalšími cca 500 - 800 členy skautských oddílů ze středních Čech 
pravidelně zúčastňují zimního přechodu Brd. Každoročně též uspořádají závody 
v různých dovednostech, pro menší děti cyklistické soutěže ve znalostech 
pravidel silničního provozu, kde poměřují své síly s kolegy ze sousedních 
organizacích z Brandýsa, Újezda, Jiren atd. Významné události v dějinách naší 
země připomínají položením květin ve slavnostních krojích k pomníku obětem 
1. světové války na náměstí Arnošta z Pardubic 28. října a k pomníku padlým ve 
2. světové válce u retranslační věže v klánovickém lese 8. května. Při těchto 
příležitostech skládají slib skauti, kteří jej nemohli kvůli své nepřítomnosti složit 
na táboře. Skauti pořádají četné výpravy do přírody a za poznáním vlasti. 
Vyvrcholením celoroční činnosti jsou třítýdenní letní tábory (první se konal 
v roce 1990 v Podkosti u Sobotky). Táborů se účastní cca 45 dětí a pět 
vedoucích a mají opět oddělenou dívčí a chlapeckou část. Při stavbě tábora 
pomáhá příležitostně obec zapůjčením nákladního vozu na přepravu materiálu. 
Cena pobytu na táboře pro jedno dítě v roce 1997 byla 1 550 Kč.  
Skautské středisko se financuje samo. Z  členského příspěvku (100 Kč na dítě za 
rok) platí též činnost celorepublikové a krajských organizací. Na svou činnost si 
také skauti příležitostně přivydělávají, např. roznáškou Života Úval do všech 
schránek ve městě.  
Zpracováno dle rozhovoru s p. Romanem Zelenkou dne 4. března 1997 

Skauti jsou nadále distributory měsíčníku Života Úval (kdy skončí tato aktivita 
bude zmíněno v příslušném roce kroniky). 
 

Svaz zdravotně postižených 

Místí organizace Svazu zdravotně postižených (dříve Svazu invalidů) (také 
v knize Úvaly v průběhu staletí je zmíněn, ovšem pod názvem Svaz tělesně 
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postižených, jako pokračovatel z let minulých Základní organice Svazu 
československých invalidů, někde je zmiňován i jako Sdružení zdravotně 
postižených, o činnosti a členech – 111 z Úval a okolí je zmínka ještě v roce 

2003, v r. 1995 měl Svaz 192 členů -  pozn. Janurová 2019) funguje v Úvalech od 
roku 1953. V současnosti má statut příspěvkové organizace. Jeho činnost 

kompletně financuje ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím OkÚ. Počet 
jejích členů se stabilně pohybuje kolem 180. V Úvalech sdružuje tělesně 
postižené (v roce 1996 65 občanů), nevidomé a slabozraké (15), postižené 
civilizačními chorobami (102 vnitřně postižených) a sluchově postižené (8). 
V obci žijí celkem dva vozíčkáři. Členství stojí 25 Kč ročně.  
Předsedou je od roku 1993 pan Václav Drahorád. 
Držitelům průkazu ZTP (zdravotně/tělesně postižený) obstarává organizace 
označení vozidla pro tělesně postižené, poskytuje jim rady ohledně možných 
sociálních služeb. (Držitelé průkazu ZTP mají například zdarma městskou 
hromadnou dopravu v Praze, 75% slevu jízdného v síti Českých drah, s příslušně 
označeným vozidlem mohou zaparkovat kdekoli, kde neohrožují bezpečnost 
provozu (majitelé soukromých parkovišť však poplatek za parkování těmto 
lidem obyčejně nepromíjejí (!)), na provoz vozidla obdrží půlroční příspěvek ve 
výši kolem 1700 Kč apod.) Dále pro své členy zařizuje jedno až dvoutýdenní 
rekondiční pobyty (tedy rehabilitační pobyt za odborného dohledu ve 
speciálním zařízení, obyčejně v lokalitách s hezkou přírodou). Ročně se jich 
podaří zařídit 50 –60. 

Vedle této činnosti organizuje MO SZdP obvykle pětkrát za rok zájezd do 
Vinohradského nebo Karlínského divadla, která na rozdíl od ostatních poskytují 
50% slevu. Úvalští zdravotně postižení vyjedou také několikrát za rok na 
vlastivědný výlet po Čechách. 
Dle rozhovoru s panem Václavem Drahorádem 25. srpna 1997. 
 

Sdružená obec baráčníků J.A.Komenského v Úvalech  

Obec baráčnická je nositelem tradice dobrých sousedských vztahů. 1.2.1997 se 
konalo výroční sedění úvalských za účasti hostů. Složení konšelstva – Pantatínek 
– M. Svítek, zástupce – Š. Josza, Panímaminka – G. Bachurová, Rychtář a 
dopisovatel – Hana Černá,  Místorychtáři – J. Šimon a J. Popp, Syndik – 

vzdělavatel – J. Svoboda, Berní – J. Kovačík, Kontribuční – M. Kovačíková a E. 
Srbová, Praporečník -  M. Štěpánek, Drábové – L. Otta a A. Martinovský, 
Kulturní – J. Vrána, Konšelé – Z. Vostrovský, V. Drahorád, O. Vroblová, J. Ryneš, 
J. Martinovská, Slídil účtů – V. Drahorád a V. Strnad; 
Každoročně o sobotách a nedělích pořádají zájezdy. Přivítají mladou krev. 
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Český svaz ochránců přírody  - ZO Úvaly 

V ŽÚ 5/1997 se výbor ZO ČSOP Úvaly vyjadřuje ke Dni Země a iniciativě ředitele 
a pedagogického sboru Základní školy – uspořádali vycházku všech tříd do 
nejbližšího okolí, věnovanou pozorování vývoje rostlin a živočichů. 
Výbor by uvítal, kdyby Den Země 22. dubna vyvolal v občanech nezbytnost 
ekologicky šetrného chování a jednání během celého roku. Spolek s necelou 

desítkou členů zajišťuje účelovými pochůzkami v přírodě cíle zachování přírodní 
diverzity a ochrany, např. zjišťováním mravenčích hnízd, významných stromů 
v krajině, jejich měřením, přípravou k vyhlášce o nových chráněných územích, 
podněty pro likvidaci černých skládek. Spolupracuje s jinými sdruženími – 

skauty, MDDM a ZŠ. Připojen je i článek o výskytu bolševníku v okolí Úval, 
nejedná se však o nebezpečný bolševník velkolepý, ale obecný, který není tak 
škodlivý. 
L. Mandová připojuje výzvu – Pomozte ochráncům přírody chránit květiny a 
zvířata před člověkem. 
Další článek ke Dni Země v kapitole Životní prostředí. 
SBD – stavební bytové družstvo Úvaly 

V.K. v ŽÚ 10/1997 – krátce o práci družstva po více  jak 20 letech, plynofikace 

objektů končí. (Poznámka: autorem článku je asi předseda Vladimír Kazda, 
podle zkratky). 

 

Sport 

V ŽÚ 2/1997 je rozhovor s vytrvalcem Jiřím Dědinou o přípravě na překonání 
světového rekordu v kategorii dálkových běhů – 48hodinový závod v Brně  
23.-25. března. Občan Úval má již za sebou řadu umístění v nejdelších závodech 
světa a Evropy na prvních místech.  
 

Tenis Club 

V ŽÚ 1/1998 shrnuje Ing. Jiří Zeman činnost klubu za rok 1997, účast v soutěžích 
a krajských turnajích a zve na nutnou účast na valné hromadě, kde budou 
řešeny zásadní otázky života Tenis Clubu a voleno nové vedení. 
 

TJ Sokol 

 V ŽÚ 1/1997 je rozhovor redaktorky L. Mandové s Ing. Tomášem Opálkou a 
Jiřím Drábem ml. o sokolské myšlence, splácení dluhů, sportech, členech, úvěru, 

cílem je oddělit hospodářskou a sportovní činnost. 
V ŽÚ 6/1997 a opakovaně v 8/1997 se nachází zpráva TJ Sokol, která 
upozorňuje na několik výročí v tomto roce – 90 let založení sokolské jednoty 
v Úvalech a 50 let házené. Přípravný výbor oslav prosí pamětníky o zapůjčení 
historických dokumentů. 
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V ŽÚ 9/1997 se nachází pozvánka na oslavy – 90 let TJ Sokol, 70 let oddílu 
házené, 50 let od památného zápasu Sparta – Úvaly, je uveden program na 
hřišti a v sokolovně s výstavou a taneční zábavou. 
 

Házená  
Oslava 50. výročí vzniku mezinárodní házené v Úvalech 

Obsáhlý článek v ŽÚ 10/1997 se věnuje vzpomínkovému dni 13.9. na svém hřišti 
pod sokolovnou. 3.11. 1947 se odehrálo první historické utkání Sparty Praha a 
Sokola Úvaly v Praze na Letné. O počátcích házené za první republiky a od 
r.1946 píše J. Pilát. Jmenovitá vzpomínka na členy - z původního družstva 
zbývají již jen Mostecký, Klicpera, Hochman a Pilát. 
Poznámka Janurová: O házené v Úvalech tehdy psala i média – zajímavé je, že 
právě Ústecký deník. Zmínka byla nalezena dodatečně v roce 2019, při psaní 
retrospektivního zápisu a dohledávání informací z tisku z roku 1997. Článek je 
velmi podrobný a může příznivce házené v Úvalech v budoucnu ještě zajímat  a 
inspirovat. 

Házená  - Letos to bude půl století od vzniku házené v českých zemích 

Ústečan Ing....24.7.1997    Ústecký deník    str. 20    - napsali o nás 

         Letos to bude půl století od vzniku házené v českých zemích, Ústečan Ing. 
Miroslav Hochman byl při tom, když se začínalo 

ÚSTÍ N. L. - Druhé jubileum oslaví letos házená v České republice na podzim. To 
první, třicetileté, už má za sebou. Na mistrovství světa v roce 1967 vybojoval 
československý reprezentační tým zlaté medaile mistrů světa. A v jeho středu 
hráli i dva Severočeši Ing. František Arnošt a Bedřich Ciner. Na podzim letošního 
roku oslavuje házená v českých zemích druhé - padesátileté jubileum.  
30. listopadu 1947 se totiž hrálo v Praze první, propagační utkání v házené, tedy 
v házené o sedmi hráčích, kdy družstvo Sokola Úvaly (u Prahy) sehrálo zápas s 
týmem ZJS Sparta Praha Bratrství, jak se tenkrát dnešní známý oddíl jmenoval. 

Ve střetnutí nastoupil i Ing. Miroslav Hochman z Ústí nad Labem, bývalý 
předseda, dnes člen sportovně technické komise severočeského svazu házené. 
Dnešní házená, úspěšný český olympijský sport, má kořeny trojí. V dánském 
haandboldu profesora Nielsena z roku 1892, v německém handballu nejdříve o 
jedenácti hráčích na fotbalovém hřišti z roku 1917, třetím pramenem hry, při níž 
se míč do branky dopravuje rukama, je česká, později národní a nejdříve jenom 
házená - cílová, jejíž pravidla se ustálila v roce 1908. Dost prehistorie. "Po 

nuceném vystěhování z Terezína, jsme se s rodiči usadili v Úvalech u Prahy a 

tam jsem začal za války hrát házenou (později nazvanou českou, dnes národní), 
při níž se hrálo na dva čtyřicet vysokou branku dva metry širokou a o handbalu 

jsme neměli ani ponětí," říká dnes Ing. Hochman. A jak to vlastně s dnešní 
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házenou začalo? "V roce 1947 jeli posluchači dnešní fakulty tělesné výchovy a 
sportu do Francie a mezi nimi byl i jeden z výborných hráčů národní házené a 
pozdější profesor Radotínský ze Slávie Praha. Hráli tam s domácími volejbal, 
fotbal a také házenou o sedmi hráčích. Radotínskému se to líbilo a spolu se 
studentem Mosteckým z našeho oddílu z Úval se shodli na tom, že do ciziny se 
dá prorazit jedině s tímto druhem házené, který se hraje ve světě, i když ve světě 
se hrála tehdy především házená o jedenácti hráčích a "sedmičky" spíše v zimě v 
halách. Ale správně vycítili, kam se bude vývoj ubírat," pokračuje Ing. Hochman. 
"Začali jsme tedy se "sedmičkami". Radotínský přijel do Úval, vysvětlil nám 
rozdíly v pravidlech vůči naší tzv. české házené a začali jsme trénovat. Stejně tak 
začala i pražská Sparta. A pak jsme si to na podzim, posledního listopadu roku 
1947 šli vyzkoušet proti sobě. Do té doby jsme jen trénovali. Pamatuji se, že 
jsem měl nějakou přednášku na vysoké škole a přišel o deset minut později a už 
se hrálo. Dnes je tento zápas považován za historický v handbalu u nás! Pak 
začaly vznikat další kluby a na jaře 1948 už byla tato házená oficiálním sportem, 
jehož předváděcí zápas se uskutečnil v rámci všesokolského sletu v Praze na 
Vinohradech. Pak jsme hráli současně oba sporty. Ani v české jsme nehráli 
špatně. Rok co rok jsme postupovali. Až do první ligy a v té byly nějaké týmy! 
Třeba Ikar Kukleny (u Hradce Králové) nebo Start Plzeň. V tu dobu nám ligistům 
vylosovali zápas, tuším, že v Ejpovicích a zároveň byl tento mač zařazen do 
tipovacího sloupce Sazky. Mělo se hrát v neděli. Na ten samý den byl ale 
vyjednán jeden z prvních (nebo snad vůbec první) mezistátní zápas s 
Maďarskem v házené o sedmi hráčích, a to v sobotu u vinohradské tělocvičny a 
v neděli pak v jedenáctkách na hřišti na Spartě. My tři z Úval - Mostecký, 
Klicpera a já (polovina družstva z české házené) jsme byli k tomuto zápasu 
vybráni, ale měli hrát ligu v české házené v Ejpovicích. ATK i Sparta požádaly o 
odložení zápasů a bylo jim vyhověno. Nám, i když jsme bojovali s ATK o čelo 
tabulky, ale utkání odložit nepovolili. A tak jsme na Plzeňsko neodjeli, prohráli 
kontumačně, ze soutěží v české házené vystoupili, zahořkli a přešli úplně na 
házenou o sedmi hráčích. A pak jsem odešel na vojnu," končí vyprávění o své 
účasti na prvních krůčcích mezinárodní házené v českých zemích Ing. Miroslav 
Hochman z Ústí nad Labem. Nutno dodat, že hned po vstupu na mezinárodní 
scénu se československé družstvo nevracelo z mistrovství světa nikdy bez 
medaile. V roce 1954 to byla bronzová, 1958 a 1961 stříbrná, 1964 bronz a 1967 
konečně i zlato. I ženy se staly na prvním oficiálním světovém šampionátu v 
Jugoslávii mistryněmi světa. I po zařazení házené na program olympijských her 
se z Mnichova vracel československý celek ze stříbrnými medailemi. Z tohoto 
pohledu jedenácté místo na letošním MS v Japonsku není z nejlepších. Ale 
podívejme se na ostatní kolektivní sporty míčových her - v porovnání s házenou, 
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jejíž naši reprezentanti s výjimkou posledních OH v Atlantě byli na všech 
posledních olympiádách. U nás to začalo před padesáti lety a Ing. Hochman,  
s kterým jsme hovořili, byl při tom. 
 

Pražská liga horských kol začala v Úvalech – napsali o nás 

8.4.1997    Mladá fronta DNES    str. 11    Sport z Prahy 

Ú v a l y   - Téměř dvě stovky cyklistů se zúčastnily zahajovacího závodu letošní 
Pražské ligy horských kol v Úvalech u Prahy. Nadšence neodradilo ani aprílové 
sobotní počasí plné sněhových přeháněk. Na pětikilometrovém okruhu nejprve 
startovaly ženy, pak veteráni a začátečníci. 
 

 

PTP – Ani Úvalům se Pomocné technické prapory nevyhnuly 

V ŽÚ 10/1997 je článek Vladimíra Lopaťuka o odvedení některých úvalských 
branců do tehdy neznámých speciálních vojenských jednotek před 47 lety.  

Píše o době, o důvodech nepohodlnosti lidí, o odvodu politicky nespolehlivých 

z rozkazu ministra Čepičky od 17 do 60 let (bez ohledu na zdravotní stav). 
Jmenný seznam úvalských občanů, kteří byli od září 1950 do prosince 1953 

odvedeni a kam. (Jmenný seznam dle pisatele článku sestavil Vlad. Kadeřábek: 

Vladimír Lopaťuk, Roman Bubák, Vlad. Kadeřábek, Zdeněk Kodr, Karel 
Skorkovský, Tomáš Vondráček, Ota Kameník, František Brousek, Saša Švestka, 
Evžen Tykač, Karel Šubrt, Jiří Loskot. Z okolí Úval pak: Jan Bedrna, Bedřich 
Hejske, Josef Lalák, Bohumil Lhoták, Josef Sajdl, Svatoslav Skořepa, Jiří Slavík, 
Zdeněk Soustružník, Jaroslav Chlasták, František Drbohlav.) 
 

PTP - odezva 

V ŽÚ 2/1998 se k článku vyjadřují i 3 dcery Karla Sechtera – živnostníka, který 
byl povolán ve svých 56 letech, byť trpěl anginou pectoris. Žádají, aby kromě 
seznamu „obětí“ byly také zveřejněny seznamy těch, kteří se o to podstatnou 
měrou zasloužili. Uvádějí rovněž křivdu, která se stala znárodněním restaurace, 
kterou vlastnil a nesměl v ní pracovat. Mluví o prodeji v tísni a nespravedlivém 
postupu při projednávání restituce, které se pan Sechter nedožil. 
V následném článku se za UNIPOS (v likvidaci) vyjadřuje k problému ing. 
Dagmar Smolíková o nemovitosti čp. 19. Jednalo se koupi od majitelů – Karla 

Sechtera, manželů Kuštových a Košařových podnikem Komunální služby, který 
nemovitost řádně zaplatil a dostál i ostatním požadavkům dle smlouvy. Je 
uveden stručný výpis z historie objektu od podání dědiček 5.11.1990 žádosti o 

navrácení nemovitosti. Podle UNIPOSu nebylo vše řádně ani po urgencích 
doloženo a nárok na vydání propadl. Dále se záležitostí zaobíral soud. Byla 
potvrzena správnost postupu UNIPOSu a byla zahájena dražba. Majitelem se 
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stal za vyvolávací cenu 1 300 000, - Kč Petr Zámostný. Zástupkyně UNIPOSu 
nechápe, proč žalobkyně nedodaly chybějící podklady. 
 

Církev 

V ŽÚ 9/1997 se farář P.K., Šubrt zmiňuje o štědrosti farníků, přispěli na 
postižené  povodní 20 000,- Kč. Dále píše o záměru pořádat v parčíku, který u 
rekonstruovaného „domečku“ (budova školy) má město podle projektu upravit, 
večerní besedy s mládeží při táborovém ohni. Zatím nejsou finance, tak úpravu 
svépomoci částečně uskutečnili farníci. Očekává se oprava schodů a lavička. 
Parčík může sloužit i úvalské veřejnosti. 
V ŽÚ 10/1997 Oprava varhan ve farním kostele v Úvalech – prosba o finanční 
prostředky. 13.9.1997 v kostele Zvěstování Páně uděloval biskup Václav Malý 
službu akolytátu bratru ing. Janu Pečenému – foto. 

 

VIII. Životní prostředí 
Zpráva srážkoměrné stanice Úvaly za rok 1997   
ŽÚ 5/1998 - V lednu mrazy až – 20°C a sněhová pokrývka vydržela do 8. února, 
ještě 15. a 16. dubna napadly 3 cm sněhu. Dne 26. 6. byla silná bouře a spadlo 
47,9 mm srážek, což je druhé nejvyšší množství od doby sledování v r.1986 

(rekord v 8.8.1996 – 52,4 mm). Srážky vyvrcholily povodněmi na Moravě i v 
Čechách, pršelo celý červenec. 22. 11. napadl první sníh, ale hned roztál, na 3 
dny se objevil v prosinci, pak jsme byli bez sněhu do 22. ledna. Čísla souhrnná – 

srážky za rok 563,8 mm; nejvyšší měsíční – červenec 126,4 mm; nejvyšší 
sněhové 4. – 5. ledna 15 cm, nejvyšší vrstva sněhu 6. a 7. ledna 21 cm; 
Sněhové srážky – ŽÚ 2/1997 – A. Šťovíček a J. Veselý – sněhové zpravodajství 
stanice Úvaly – přehled od r.1986 do r. 1996 s tím, že 4.1. 1997 napadlo dalších 
15 cm sněhu a celková vrstva je 17 cm. Tato zima je zatím výjimečná v množství 
sněhu a trvání sněhové pokrývky. 
 

Zemědělské pozemky v Úvalech – B. Prokůpek píše v ŽÚ 6/1997  

o neobdělávaných pozemcích a šíření plevelů; upozorňuje na povinnost ze 

zákona hospodařit i na neobdělávané zemědělské půdě. Uvádí represivní 
opatření. 
Po roce 1989 se velké množství zemědělských pozemků dostalo v rámci restitucí 
zpět ke svým původním vlastníkům. Mnozí v zemědělství podnikat nechtějí  
a o pronájem je zájem malý. Jiní spekulují a čekají na dobu, kdy prodají 
pozemek za účelem stavby, aniž by si ověřili, zda se v budoucnu stane 

stavebním. Stav neudržovaných pozemků přímo láká k zakládání černých 
skládek. 
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Likvidace černé skládky při silnici na Přišimasy versus nový zákon o odpadech 
– foto a článek v ŽÚ 8/1997 – likvidace úmyslně založeného požáru i skládky 

samotné při silnici na Přišimasy. Částka schválená na odklizení byla 
nedostačující, 245 tisíc bylo nutno zvýšit na cca 600 tisíc Kč. Nový zákon o 
odpadech č. 125/1997 Sb. vstoupí v platnost 1.1.1998 a Bohuslav Prokůpek 
v předstihu upozorňuje na změny a uvádí výklad pojmů komunální odpad a 
původce odpadu. Uvádí i důsledky pro obec a občana. Zmiňuje stanovení 
systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadu – při neplnění 
povinností následují až 10 tisícové pokuty pro fyzické osoby a 300 000 až 30 
milionové pro podnikatele. 
 

Obnova lipové aleje 

Město zahájilo vysazování nových lip v ulici Pražská, v místech, která byla 
dlouho prázdná, vysadilo 11 stromů a počítá s další obnovou nemocných stromů 
(ŽÚ 6/1997). 
 

Den Země očima žáků 5.b 

L. Mejdrová, M. Kořínek a D. Pilát popsali ekologickou vycházku lesem na Vinici. 
„Zapisovali jsme si, co do přírody nepatří a slíbili si, že v dospělosti se budeme 
chovat k přírodě šetrně“. Vyfotografovali černou skládku a umístili dvě cedule se 
zákazem odhazování věcí. Mají strach, že se lidé nezmění. 
 

IX. Obyvatelstvo 

 

Demografie  

K 31.12.1997 žilo v Úvalech 4 638 obyvatel. 

 

Statistické šetření: Český statistický úřad organizuje výběrové zjišťování o 
peněžních a naturálních příjmech domácností. Microcenzus se naposledy 

prováděl v r.1992. Na jaře 1997 budou obcházet tazatelé náhodně vybrané 
domácnosti v Úvalech. 
 

X. Různé  
Město zakoupilo přenosnou ekologickou toaletu pro příležitostné využití. 
V době, kdy není používána městem, ji užívají, a v provozuschopném stavu 
udržují, ve svém středisku skauti. 
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Poté, co firma Lesy ČR, lesní závod Zbraslav k 1.5. 1997, vypověděla nájemní 
smlouvu na obecní lesy, začalo v nich plně hospodařit samo město Úvaly. 
 

Rodný dům Marie Majerové byl letos Ministerstvem kultury České republiky 
vyškrtnut ze seznamu kulturních památek. 
 

Bezpečnostní agentura PROFI  

ŽÚ 7/1997 - rozhovor se spolumajitelem soukromé agentury J. Musilem o 
výkonu služby, pravomocích, spolupráci s policií, pultu centrální ochrany, černé 
skládce, ochraně majetku. 

 

Graffiti Art v Úvalech  

ŽÚ 7/1997 – autoři článku REVOLT PGG, MAGIC 23 PGG vysvětlují vznik 
světového fenoménu, vedou určitou obhajobu – zábava hledaná v alternativních 
řešeních. Hovoří o umělcích v oboru i čmáralech v podchodu u nádraží, ale 

i oficiální tvorbě na zdi v parku u zdravotního střediska, na hřišti v Úvalech 

(foto), na povolených místech. Žádají, aby místní čmáralové pochopili v článku 
nastíněnou etiku tvorby a nekazili jim pověst přihlouplými výtvory.  
 

Jak pracují veřejně prospěšné služby? 

Článek v ŽÚ 3/1997 se týká činnosti současné i v roce 1996, tabulka 

odpracovaných hodin a nákladů, jarní a podzimní kolečka úklidů. VPS slouží 
městu od roku 1992. Je uvedena i organizace činnosti. V ŽÚ 10/1997 je 
podrobný rozpis podzimního úklidu ve městě, I. etapa – svoz starého železa, II. 
etapa svoz biomateriálů, zbytků suti apod. 

 

Občané pomohli PPP 

pomoc postiženým povodní – ŽÚ 8/1997, sbírka peněžní a věcná Moravě. 
Mimořádně se konal i koncert „Vyplavenej bigbeat“ jehož výtěžek připadl na 
konto Červeného kříže a konal se v červenci v sokolovně a přispěl 14 657,- Kč 
z dobrovolného vstupného. 
ŽÚ 9/1997 – pracovníci VPS pomáhají v Bochoři – 40 zřícených domů, odklízení 
suti ad. V ŽÚ 10/1997 podrobně o pomoci Moravě – B. Prokůpek o situaci a 
pomoci. 

V ŽÚ 11/1997 děkuje Vl. Pochylá, starostka  obce Bochoř,  pracovníkům VPS 
z Úval, foto. 
V ŽÚ 12/1997 ředitelka školy v Bochoři děkuje i Základní škole v Úvalech za 
pomoc – finanční sbírku a hračky. 
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Bendlova stezka nebo Bendlova ulice 

V ŽÚ 11/1997 je obsáhlý článek red. L. Mandové o úpravě pro vjezd automobilů, 
neoprávněné stavební činnosti p. Formana, potřebě změny územního plánu č.17 
– cesta přes mostek v Podhájí přes pozemek č. 3140. Necitlivý stavební zásah 
změnil pěší a cyklistickou stezku v mototuristickou cestu a v záplavové oblasti 
zúžil koryto potoka Výmoly. V současnosti je to řešeno ve správním řízení, Ing. 
Bulíčková má urychleně reagovat 
 

Proč se kácely stromy?  

V ŽÚ 12/1997 p. Aulický ČSOP informuje o kácení 8 jasanů u cesty za mostem 
přes Výmolu v ulici Podhájí, byly v polovině svého vegetačního vývoje. Na to 

odpovídá B. Prokůpek odb. život. prostředí MěÚ – vyvrací nepoškozenost 
stromů, mrazové kýly, náklon, hrozilo nebezpeční dalších pádů větví a stromů. 
Neprůjezdnost pro pohotovostní vozy. Započne se s obnovou celého porostu. 
Vyvrací nařčení z uplácení povolit kácení. 
 

Matka nemocné Mileny Hofmeisterové  
paní Milada Bartlová žádá občany o finanční pomoc na záchranu dcery - 
zajištění operace transplantace kostní dřeně v Německu (ŽÚ 8/1997). 

 

 

Osobní 
Starosta I. Černý v ŽÚ 8/1997 vzpomíná na Antonína Šťovíčka a zároveň mu in 
memoriam děkuje jménem města za jeho dlouholetou činnost ve prospěch 
města a Čs. Lidové strany. Byl dlouholetým správcem skládky u Hodova a 
působil jako inspektor veřejného pořádku. Staral se o úvalský sklad materiálu 
Civilní ochrany, pracoval ve Svazu zahrádkářů a vedl úvalskou 
hydrometeorologickou stanici. V roce 1990 byl i členem rady městského 
zastupitelstva. 

Vzpomínku věnuje v ŽÚ 11/1997 třem oblíbeným učitelkám Haně Bednářové, 
Miladě Nešporové a Martě Pujmanové, které opustily školu a svět v tomto roce, 

ředitel ZŠ František Smolík. 
Jinou vzpomínku věnuje ředitelka MDDM Jana Pospíšilová Jaroslavu 
Novotnému, který vedl šachový kroužek. Sama pamatuje, jak ráda chodila 

nakupovat do krámku v Havlíčkově ulici, kde se jinak neřeklo než „U Novotnýho“ 

(poznámka Janurová: v roce 2019 je zde restaurace, která několikrát měnila 
jméno i majitele, vžila se jako „žluťásek“ nebo „U Vinařů“). 
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Diskuse  

Podobně jako v úvodu starosta I. Černý, píše v ŽÚ 9/1997 Vilma Zálesná o 
negativních jevech v úvalských ulicích. Popelnice ponechávané i po dni svozu na 
chodnících a okraji silnice, vraky nepojízdných aut, parkování služebních 
nákladních aut u bydliště, mladiství řidiči bez řidičského průkazu, v naší 
demokracii chybí zodpovědnost. 
V ŽÚ12/1997 se k negativním jevům vyjadřuje Tomáš Bašta v článku „Rušení 
nedělního klidu, ale hlavně o tom, jak spolu komunikujeme“. Rozebírá otázku 
nedělního klidu a jistého přežitku křesťanského pohledu na svět. Pracující člověk 
nemá třeba šanci posekat jindy trávu, ale spíše než o aktu samém se jedná o 
způsobu, jak se domluvit se sousedy, kterým zvuk sekaček a cirkulárek vadí. 
Řada sporů se slušností lépe urovná nebo vůbec nevzniknou. 
 

Napsali o nás v médiích 

Přehled zpráv:  
plná znění mediálních zpráv jsou uložena v tištěné i digitální podobě volné 
přílohy retrospektivního kronikářského zápisu 1997/2019. Dále jsou zde 

v kronice v plném znění uveřejněny ty, které se týkaly života města nejvíce a 
popisovaly konkrétní situace v konkrétním prostředí, jak je kronikář a ani 
retrospektivní pohled o 12 let později nemohl zachytit. 
 

Úvalští radní prodlouží smlouvu soukromé bezpečnostní službě o dalších šest 
měsíců 

31.1.1997  Mladá fronta DNES str. 06  Region Praha a střední Čechy (gar)         
Ú v a l y   - Soukromá bezpečnostní služba, která v Úvalech v okrese Praha-

východ nahrazuje městskou policii, se za první půlrok své práce osvědčila. 
Úvalští radní se proto rozhodli, že firmě, která se stará o bezpečnost ve městě, 
prodlouží smlouvu o dalších šest měsíců. Důvodem, proč loni městský úřad 
uzavřel smlouvu s bezpečnostní službou Profi Kolín, bylo to, že v téměř 
pětitisícovém městě není stálá služebna republikové policie. Úvaly totiž spadají 
pod obvodní oddělení policie v Čelákovicích. Radnice nejprve váhala mezi tím, 
zda zřídit vlastní městskou policii, nebo si k zajištění pořádku a bezpečnosti 
platit soukromou agenturu. "Z ekonomických důvodů zvítězila druhá varianta. 
Zřízení městské policie by nás stálo odhadem jeden a půl milionu a bezpečnostní 
službě platíme ročně pouze dvě stě padesát tisíc korun," vysvětlil starosta Úval 
Ivan Černý. Nevýhodou je, že služba nehlídá město nepřetržitě a její 
zaměstnanci nemají pravomoci městských strážníků. Starosta se přesto 
domnívá, že se záměr osvědčil. "Jejich hlavním úkolem je dozor nad veřejným 
pořádkem, a to nemusí nutně dělat městský strážník. Chovají se slušně a jsou 
spolehliví," uvedl na adresu zaměstnanců agentury. "Pochůzky v ulicích dělají 
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zaměstnanci služby podle dohodnutého režimu především v podvečer. Dohlížejí 
na pořádek a pachatele přestupků nám oznamují. K trestným činům přivolávají 
republikovou policii," řekl starosta Černý. Výhodou je podle něho i to, že některé 
objekty města firma připojila na svůj centrální pult ochrany v nedalekém 
Českém Brodě. Případné vloupání tak bezpečnostní služba zaznamená 
okamžitě. Obyvatelé Úval si na nedostatečnou bezpečnost na ulicích nestěžují, 
ale také pracovníky služby ve městě často nevídají. "Moc je nepotkávám a zatím 
jsem je nepotřebovala. Myslím však, že by tu byla nejvíc potřeba stálá služebna 
republikové policie," soudí obyvatelka Úval Hana Týblová. 
 

Přepadený taxikář 

4.2.1997  Blesk str. 04  Praha/Čechy 

- Během tří měsíců se v Úvalech u Prahy v okrese Praha-východ událo již druhé 
přepadení taxikáře. Tentokrát se obětí lupičů v neděli stal Jiří K. z Líbeznic. Dva 
pachatelé, kteří při přepadení vytáhli zbraň, taxikářovi nakonec ukradli jeho 
automobil peugeot, celou tržbu a mobilní telefon. Taxikář oba muže ve věku 
kolem třiceti let naložil v neděli po druhé hodině ranní v Praze u Národního 
divadla. Poručili si zavézt do Úval. Jakmile přijeli na určené místo, jeden z 
pachatelů vytáhl pistoli a přiložil ji taxikářovi ke spánku. Donutili ho vystoupit a 
s jeho stříbrošedým vozem lupiči posléze ujeli směrem na Kolín. Ve voze zůstala 
desetitisícová tržba a mobilní telefon. Po jednodenním pátrání kriminalisté 
nalezli automobil zaparkovaný v Praze poblíž stanice metra Českomoravská. 
Lupiče však ještě nedopadli. "U těchto případů je velmi složité nalézt rychle 
pachatele," uvedl policista, který případ vyšetřuje. Kriminalistům se ještě 
nepodařilo objasnit předešlé přepadení taxikáře, které se rovněž odehrálo v 

Úvalech. Tenkrát byla oběť podle své výpovědi přepadena ukrajinskými občany. 
Navíc nedávno byla v Úvalech vyloupena benzínová pumpa. 
 

Lupiči použili válendu a zbraň 

8.3.1997  Právo  str. 03  Zpravodajství 
Na silnici v Úvalech v okrese Praha-východ byl přepaden ve čtvrtek dvěma 
ozbrojenými muži řidič Škody Felicie, který z jednoho svého skladu do druhého 
převážel zhruba 300 000 Kč. Deník Právo o případu informoval v pátek tiskový 
mluvčí středočeské policejní správy mjr. Jan Kutlák. Jeden z lupičů přehradil 
silnici válendou. Sotva řidič zastavil, přiskočil z levé strany druhý s bubínkovým 
revolverem a otevřel dveře. Řidič však zařadil jedničku, odrazil válendu a ujížděl 
pryč. Lupič mu jen stačil staženým okénkem prostřelit přední sklo. Po 
pachatelích se pátrá. 
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Chtěl bydlet, skončil za mřížemi 
16.3.1997  Nedělní Blesk str. 18 Reportáž Petr Link         

"Z nastalé situace kolem tahanic ohledně našeho domku jsme já a moje rodina 
již zoufalí," postěžoval si nedělnímu Blesku Jaroslav Visinger (42). Ten loňského 
března koupil rodinný domek v Úvalech u Prahy. V současné době však obývá se 
svojí rodinou pouze půdní vestavbu, kterou si nechal sám postavit. Do bytu 3+1, 
o patro níže, ho totiž bývalá nájemnice, která se měla vystěhovat, již rok odmítá 
vpustit. Jaroslav Visinger se v souvislosti tahanic s nájemnicí dostal i na tři týdny 
a podle všeho i neoprávněně, do vazby.  

Dále popisuje v tisku poškozený J.V. svoje problémy a dostává velký prostor od 
deníku Blesk, aby podrobně vylíčil peripetie rodiny. Plné znění lze nalézt v příloze 
kroniky Napsali o nás. Autor dokončuje … 

V současné době rodina sice již obývá půdní vestavbu, ale byt 3+1 pod ní nadále 
zůstává uzamčen. "Jsme z toho již zoufalí. Co jsme všechno za ten rok prožili, to 
se ani nedá vyprávět. Už v dubnu mělo proběhnout předběžné opatření, k tomu 
však do dneška nedošlo“. 
(Poznámka Janurová 2019: teprve v roce 2008 došlo k určitému uzavření 
případu, o kterém v tisku pan V. informoval. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o 
pohled z jeho strany a vzhledem k současnému zákonu o ochraně osobních 
údajů (GDPR) nelze zaujmout stanovisko bez vyjádření ostatních zúčastněných 
osob, k němuž se nikdy veřejně nepřihlásili. Média obvykle případ zaujme, ale 
neuvedou téměř nikdy rozuzlení. Zde uvedené údaje z tisku spíš slouží k obrázku 
situace ve společnosti, o mezilidských vztazích a neschopnosti kompromisů 
všech zainteresovaných stran.) 
 

Pražská liga horských kol začala v Úvalech 

8.4.1997    Mladá fronta DNES str. 11    Sport z Prahy 

Ú v a l y   - Téměř dvě stovky cyklistů se zúčastnily zahajovacího závodu letošní 
Pražské ligy horských kol v Úvalech u Prahy. Nadšence neodradilo ani aprílové 
sobotní počasí plné sněhových přeháněk. Na pětikilometrovém okruhu nejprve 
startovaly ženy, pak veteráni a začátečníci. Mezi ženami si se třemi okruhy 
závodu nejlépe poradila třináctá z olympijského závodu v Atlantě Ruska Alla 
Jepifanová (Budvar Tábor), když deklasovala soupeřky rozdílem několika tříd. 
Famózní jízdou naznačila nejen své mezinárodní ambice, ale v domácím měřítku 
i chuť sesadit z trůnu nejlepší bikerku závodící v tuzemsku, Kateřinu 
Neumanovou. Dvacet pět veteránských kilometrů zajel nejlépe zkušený 
František Klouček (Ben Car Frak sport).  S ohledem na velmi špatné počasí byly 
hlavní závod juniorů, mužů I a sportovních jezdců zkráceny vždy o jedno kolo. 
Junioři a sportovní jezdci jeli tedy pouze dvacet kilometrů, muži 25 kilometrů. 
Mezi juniory triumfoval favorizovaný Tomáš Sulzbacher (VC Pek servis Kolín).  
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V kategorii muži I po vyrovnaném úvodu ve druhém kole vznikla skupinka, z níž 
se postupně odpoutával loňský vicemistr republiky Jakub Novák z týmu Author 
Expandia. Novák si jel pro téměř jisté vítězství, ale v závěru předposledního 
okruhu ho postihl defekt předního kola a musel odstoupit z první pozice. Toho 
neváhal využít Daniel Horák z Tico Treku a na pásce těsně zvítězil před 
Martinem Horákem z CHP sport Hradec Králové. Letošní, již pátý ročník Pražské 
ligy horských kol pokračuje o nadcházejícím víkendu druhým závodem v sadu 
Višňovka v Praze 9-Hrdlořezích. Startovat mohou v tomto seriálu vedle jezdců 

 s platnou licencí i všichni neregistrovaní bikeři a bikerky starší patnácti let, 
v pražských závodech pořadatelé se souhlasem rodičů připouštějí i start dětí  
od osmi let. Povinností je však používání ochranné přilby. Bližší informace  
o závodech poskytne na pražském telefonním čísle 69 77 008 Jiří Píša  
z pořadatelského klubu Sportpro. 

  

Pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic 

8.4.1997    Plzeňský deník str. 15    - 
Letos vzpomínáme 700. výročí narození prvního pražského arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic. Narodil se 25. března 1297 na hradě Hostýně u Úval. Jeho otec se 

jmenoval také Arnošt, pocházel ze starého rodu Malovců. Jejich původním 
sídlem byla tvrz Malovice na Prácheňsku. Jan Lucemburský povýšil Arnošta do 
panského stavu a přidal příjmení z Pardubic. Arnošt své mládí strávil v Kladsku, 
kde jeho otec zastával úřad královského purkrabí. Studoval v benediktinském 
klášteře v Broumově a poté na pražské biskupské škole a na univerzitách v 
Bologni a v Padově. Byl vysvěcen na kněze, stal se kanovníkem a v roce 1338 
kapitulním děkanem u svatého Víta. Byl vlídný, učený, výmluvný a oblíbený. Po 
smrti biskupa Jana z Dražic (5. 1. 1343) jej kapitula zvolila za pražského biskupa 
(14. 1. 1343). Když bylo 30. dubna 1344 povýšeno pražské biskupství na 
arcibiskupství, byl Arnošt z Pardubic 23. listopadu 1344 nastolen do úřadu 
arcibiskupa. Stalo se tak od vratislavského biskupa Břetislava v chrámu svatého 
Víta za přítomnosti krále Jana Lucemburského. Téhož dne byl položen základní 
kámen ke stavbě katedrály svatého Víta. Na radu Arnošta z Pardubic vydal 
Karel IV. zakládací listinu Emauzského kláštera (klášter Na Slovanech), který byl 
vybudován mezi Zderazem a Vyšehradem. Arnošt se stal přítelem Karla IV. a 
jeho rádcem. Často býval jeho poslem k papežskému dvoru do Avignonu, jeho 
průvodcem po říši. Velké zásluhy měl na založení pražské univerzity 7. dubna 
1348. Podle ustanovení papeže Klimenta VI. se stal jejím prvním kancléřem. 
Podporoval rád snahy mladých duchovních o důkladnější vzdělání. Nešetřil 
penězi, když šlo o krásné umění. Vystavěl např. značným nákladem kapli sv. 
Antonína ve svatovítském kostele. Pomáhal též chudině, zvláště za morové rány 
v letech 1358 a 1359 a za hladomoru 1362. Na jeho pokyn se začalo v Praze se 
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stavbou hladové zdi, kde našlo práci mnoho chudých. Zavedl slavnost všech 
svatých ostatků v chrámu sv. Víta. Byl tak váženým mužem, že po smrti papeže 
Inocence VI. ho někteří kardinálové zamýšleli zvolit papežem. Arnošt z Pardubic 
byl v té době již nemocný a chtěl se vzdát úřadu. Založil v Kladsku klášter, kde 
chtěl strávit zbytek života. Na počátku května 1364 odjel do Budyšína k císaři, 
ještě tam sloužil mši, ale rozstonal se zimnicí a dal se odvézt na svůj hrad 
Roudnici. Tam zemřel 30. června 1364 ve věku 67 let. Pohřben je v Kladsku v 
kostele P. Marie. Ve svém znaku měl polovinu bílého koně v červeném poli. 

Tohoto znaku používal vedle znaku pražského arcibiskupství. 
(Poznámka Janurová 2019: zde si čtenář může udělat obrázek toho, jak si média 
neověřují informace a přejímají historická data bez náznaku pochybnosti nebo 
vyjádření jiné možnosti – název rodiště arcibiskupa. Naštěstí je toto téma 
v archivu městských kronik náležitě historicky zpracované z dostupných 
pramenů a jejich rešerší).     

Byl praotcem slavného hudebního rodu 

3.6.1997  Domažlický deník  str. 15    -         
Foersterové měli zřejmě "kolébku" v Domažlicích, kde je na pohřebišti U svatých 
Maxmilián pochován. 

Dne 8. května před dvěma sty třiceti lety (1767) zemřel ve Vodní ulici č. 15 
Město - v blízkosti památné Dolejší, jinak Klatovské brány - dvaašedesátiletý 
chudý a nemocný český kantor - muzikant Maxmilián Forster a třetí den nato 
byl pohřben na prastarém pohřebišti "U svatých". V královském hraničním 
městě působil ve škole i na kůru zdatně a věrně už od roku 1734, kdy tu 
nastoupil po merklínském kantoru, ale domažlickém rodáku Vincenzi 
Hoffmeisterovi. Nebyla tehdy lehkou ani služba, ku které se "uvázal"! Zejména 
když se rodina rozrůstala a postihovala ji rána za ranou, nakonec úmrtí matky 
(1757) a smrt nejstaršího studujícího syna (1758). Po dlouhé roky jsem pilně 
shledával zmínky o tomto "dobrém kantoru a regentu chori" v četných z té doby 
radních spisech. Pevného místa se mu dostalo roku 1738 a už 8. května v roce 
následujícím musel na "rathúze" vyslechnout spolu s dalšími "officiály" nejednu 
stížnost na stav školy, kantory i žáky. Spravedlivě se domnívám, že ne všechny 
byly oprávněné, ale jiné by plně platily i dnes. Nedlouho nato - 1742 - je 

označován jako "vzorný a pečlivý pěstitel dítek mu svěřených". Z prvního 
manželství s městskou pannou Magdalenou Kaplánkovou měl nejméně 6 dětí, 
ale "děravá" farní matrika z té doby zřejmě nezahrnuje všechny. Když zemřela 

30. září 1781 jeho druhá choť - rovněž měšťanská dcerka Eva Lounská - je 

uveden mezi dědici jako první syn Thomass, Cantor. Evou Forsterovou také 
početné kantorovo potomstvo v Domažlicích zcela mizí... "Československý 
hudební slovník" z roku 1963 (I. díl) uvádí jako prvního známého předka slavné, 
četné skladatelské a hudební rodiny Tomáše Förstera, kantora a ředitele kůru ve 
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Velkých Nehvizdech u Staré Boleslavi, který zemřel tamtéž 5.12.1817 v údajném 
věku 73 let. Učil dříve v Úvalech a Čelákovicích. Jeho původ nebyl přes 
mnohaletou pečlivou práci několika badatelů objeven. S manželkou Barborou 
roz. Horníkovou zanechal četné potomstvo, jehož členové byli vesměs výborní 
muzikanti a z velké většiny i učitelé. Podepisovali se "Förster, Forster, Foerster, 
Faerster, Feřtl". Jeho syn Ignác působil mnoho let na škole a kůru v Osenicích na 
Mladoboleslavsku. Žil mezi léty 1774-1827 a zanechal rovněž četné hudební 
potomstvo. V Osenicích ho následoval syn Josef (1804-1892) z prvního 
manželství s Františkou Novákovou v Benátkách nad Jizerou. Rovněž jeho 
synové ze dvou manželství založili silné hudební rody. Syn Josef (1833-1907)  

z manželství s učitelskou dcerkou Annou Kocverovou se stal významným 
církevním skladatelem, ředitelem kůru dómu sv. Víta, profesorem Varhanické 
školy, předsedou zkušební komise pro učitele hudby a odborným spisovatelem. 
Jeho syn Josef Bohuslav (1859 - 1951) - nejslavnější člen rodu, národní umělec, 
skladatel, malíř, kreslíř i literát - trávil krásnou letní dovolenou roku 1948 na 
mlýně č. 45 Dolejší předměstí v Domažlicích proti nádraží, dnes už dávno 
nestojícím. Mistrovi tehdy bylo skoro 90 let a navštěvoval v blízkém atelieru 
sochaře Václava Amorta. Vyprávěl mu též o svých kantorských předcích, ale 
sotva mohl tušit, že nejstarší známý z nich se narodil jako kantorský synek právě 
v Domažlicích (pravděpodobně roku 1741)... Mgr. JAN P. HOLÝ Pozn. red. - 22.5. 

jsme uveřejnili článek "Básník a spisovatel A. Velhartický" na jehož konci jsme 
zapomněli uvést jméno autora J.P.Holého. Za nedostatek se omlouváme. 
(Poznámka Janurová 2019: článek uvádím proto, že J.B.Foerster se v Úvalech 
podle knihy „Úvaly v průběhu staletí“ pohyboval – „V letech 1923 až 1926 trávil 
v Úvalech letní prázdniny u přítele M. Vondráčka. Hrál v úvalském kostele na 
varhany a hudebně doprovázel svou choť, zpěvačku paní Lautererovou.“). 
 

Úvaly likvidují černou skládku na pozemku, který nepatří městu 

3.7.1997    Mladá fronta DNES    str. 11    Region Praha a střední Čechy 

Ú v a l y - Rozsáhlou černou skládku podél silnice u města Úvaly v okrese Praha-

východ se rozhodli úvalští radní sami zlikvidovat. Radnice do sanace nepovolené 
skládky investuje půl milionu korun, přestože pozemek, na němž skládka leží, 
městu nepatří. Černá skládka souvisle pokrývala oba okraje silnice z Úval do 
obce Přišimasy v délce asi jednoho kilometru. Pozemek u silnice spoluvlastní 
zemědělské družstvo v likvidaci a soukromý majitel, který však žije na Slovensku. 
Vedení města ho sice několikrát písemně vyzývalo, aby černou skládku na svém 
pozemku zlikvidoval, dotyčný však na výzvy nereagoval. "Podnětem k likvidaci 
skládky bylo upozornění České inspekce životního prostředí. Pohrozila nám 
vysokou pokutou, pokud se skládkou něco neuděláme. Podle zastaralého 
zákona o odpadech totiž zodpovídá za veřejně přístupná místa obec, i když jí 
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pozemek nepatří," vysvětlil starosta Úval Ivan Černý. Nový zákon o odpadech, 
který by měl vejít v platnost příští rok, už počítá s plnou odpovědností vlastníka 
pozemku za podobnou situaci. Radnice nejprve uvažovala, že se proti případné 
pokutě odvolá k soudu, ale pak se rozhodla skládku na vlastní náklady 
zlikvidovat. "I kdybychom se soudili, se skládkou by se stejně nic nedělo. Navíc 
pro město nebyla dobrou vizitkou i přesto, že jsme na tom nenesli vinu," řekl 
starosta. Radní požádali o spolupráci také silničáře a zemědělce, ale ti 
vypomohli jen fyzicky, takže všechny náklady sanace nese jen městská 
pokladna. "Platíme za práci, odvoz i za uložení odpadu na oficiální skládce," 
uvedl starosta Černý. Odklízení skládky trvá už měsíc a dokončeno by mělo být 
zhruba za dva týdny. Úvalská radnice požádala bezpečnostní agenturu, kterou si 
k udržování veřejného pořádku platí namísto městské policie, aby posílila 
dohled nad skládkou. "Podařilo se jim dokonce natočit na video několik lidí, kteří 
na černou skládku přivezli odpad. Dopadeným provinilcům udělíme pokutu,  
o jejíž výši rozhodne naše přestupková komise," dodal Ivan Černý. "O reakci 
našich obyvatel si nedělám iluze. Těm, co bydlí daleko, je to lhostejné a možná 
budou reptat, že jsme jim raději nevybudovali chodník. Uleví se asi lidem, kteří 
bydlí v okolí skládky. Mezi nimi však zase budou někteří, kteří teď přemýšlejí, 
kam jinam budou odpad vyhazovat," míní starosta Černý. Přesto podle něho 
většinu odpadu na černou skládku navozily pražské firmy, aby ušetřily za 

poplatek na oficiální skládce, nebo chataři z okolí. 
 

Město Úvaly otevřelo opravené koupaliště 

10.7.1997    Mladá fronta DNES   str. 11   Region střední Čechy    

Ú v a l y   - Na koupališti v Úvalech u Prahy se po dvouleté přestávce opět 
objevili první návštěvníci. O víkendu totiž městská radnice koupaliště po 
důkladné rekonstrukci otevřela. V areálu jsou dva nekryté bazény, dětské 
brouzdaliště a pětasedmdesátimetrový bazén. Ten je však ještě přepažený na 
mělčí část pro neplavce. Koupaliště pochází z roku 1940 a za dobu, kdy ho nikdo 

neopravoval, zchátralo. Stav byl natolik špatný, že hrozilo jeho uzavření. Radní 
v Úvalech se proto rozhodli, že bazény opraví. "Naštěstí se nám podařilo prodat 
rozestavěné a nevyužívané nákupní středisko a ze zisku jsme investovali přes 
čtyři a půl milionu korun do oprav koupaliště," uvedl starosta Úval Ivan Černý. 
Problémy nastaly při napouštění vody. "Protože voda v bazénu musí být 
zdravotně nezávadná, nemohli jsme použít vodu z přilehlého potoka. Nedaleko 
jsou sice také studny, ale ty nemají tolik vody, takže jsme museli bazén plnit 
hadicemi z veřejného vodovodu," řekl starosta. Radnice koupaliště pronajala 
sdružení Poseidon, které už několik bazénů provozuje. Součástí areálu je zázemí 
se šatnami, sprchami, záchody a občerstvením. Návštěvníci za celodenní 
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vstupenku zaplatí třicet korun. V budoucnu by radní chtěli na koupališti postavit 
budovu se saunou, posilovnou a restaurací. 
 

Stavební buňka spadla na dělníka 

Mladá fronta DNES    24.7.1997    str. 02     

Ú v a l y   - Jako příliš těžké břemeno se pro zvolené lano autojeřábu ukázala 
stavební buňka. Lano se přetrhlo a buňka proto v pondělí odpoledne spadla na 
staveništi v Úvalech v okrese Praha-východ z jeřábu na zem a přimáčkla 
čtyřiadvacetiletého dělníka, jemuž rozdrtila pánev. Jeřábníka již policie stíhá pro 
spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. 
 

Arméni se zodpovídají z účasti na válce gangů 

27.8.1997    Zemské noviny  str. 04     
Praha   - Výslechy obžalovaných a svědků pokračoval včera před pražským 

městským soudem proces s Mirdatem Assatrijanem a jeho třemi krajany  
z Arménie. Obžaloba tvrdí, že se dopustili účasti na zločinném spiknutí, 
obecného ohrožení a nedovoleného ozbrojování. Kavkazané se zločinů podle 
obžaloby zúčastnili 18. listopadu 1995, kdy prý byli účastníky přestřelky na 
parkovišti u dálnice D 1 v Průhonicích. Krvavé střetnutí s použitím 
automatických zbraní si tehdy vyžádalo jednu oběť a tři zraněné v řadách 
ruských gangsterů. »Nevím a nesouhlasím s obžalobou,« tvrdil včera Assatrijan. 

Obžalovaného si prý najal Rom Antonín Běla, označovaný jako jedna z vůdčích 
postav »galerky«. Na Bělův dům v Úvalech v okrese Praha-východ byla nejprve 
vypálena protitanková střela a loni v dubnu byl Běla zastřelen několika 
desítkami střel ze samopalu. Do spojistosti s Bělou, přestřelkou v Průhonicích  
a vraždou Rusů v autě odstaveném u dálnice D 1 na podzim 1995 dávali někteří 
vyšetřovatelé i osobu Džamala Mschiladzeho. Ten měl prý kontakty s rostovskou 
mafií a pražským státním zástupcem byl obžalován z organizování vydírání. 
Mschiladze byl zatčen v Budapešti, pražský městský soud jej však viny zprostil. 
Proces s Assatrijanem a spol. bude pokračovat do pátku. Obžalovaným hrozí až 
deset let vězení. 
 

Na povodňovém kontě se sešlo více než šest set tisíc korun 

2.9.1997    Orlické noviny  str. 01         
Letohrad - Krátce po povodni bylo ve městě založeno konto, na kterém se schází 
příspěvky na pomoc postiženým občanům a na likvidaci následků červencových 
záplav. V polovině srpna bylo na účtu zhruba 650 tisíc korun a na tak vysoké 
částce se podílela řada dárců - organizací, podnikatelů i jednotlivců. Například 
částku 23 200 franků věnovali Letohradu z švýcarského partnerského města 
Hausen am Albis, z toho 2300 franků je určeno pro vodou poškozené školy. 



55 
 

Kronikářský zápis retrospektivní 1997/2019 

 

Pětadvacet tisíc korun zaslal neznámý dárce z Rakouska, téměř 14 tisíc 
odevzdala místní organizace Českého červeného kříže a 15 tisíc hasiči z Orlice. 
Nemalou částku darovalo i město Úvaly u Prahy, se kterým Letohrad několik let 
udržuje kontakty. Starosta Úval a jeho spolupracovníci Letohrad navštívili a 
solidárně nabídli pomoc - sbírka občanů Úval přesahuje 86 tisíc korun. O 
rozdělení a využití darů na povodňovém kontě rozhodne městské zastupitelstvo 
tento měsíc. 
 

Tmavá tlačenka byla úspěšnější 
8.12.1997    Mladá fronta DNES   str. 02   Ze středních Čech 

Č e s k ý  B r o d   - Naplněná restaurace hotelu Slavoj v Českém Brodě sledovala 
v sobotu neobvyklou soutěž, v níž amatéři i profesionálové soupeřili o titul 
nejlepšího výrobce tlačenky. Šestého ročníku klání s příznačným názvem 
Českobrodská tlačenka se zúčastnilo třicet čtyři soutěžících, z nichž až na 
jedinou výjimku byli všichni muži. O vítězství se podělili Karel Sojka z Kouřimi se 
Stanislavem Šulcem z Úval, kterým sedmičlenná porota po důkladném 
hodnocení řezu, mozaiky, chuti a vůně přiřkla shodně za tmavou tlačenku 86 
bodů. Sojka navíc za světlé provedení získal i třetí místo. "Myslím, že díky této 
soutěži se ve středních Čechách kvalita tlačenky zvyšuje," uvedl předseda poroty 
Václav Hladík, který se před lety vsadil s kamarádem, že takovou soutěž je 
možné uspořádat. A vyhrál. 
 

Dodatek  
Mgr. Alena Janurová od roku 2016 pracuje na dohodu o provedení práce jako 
správce archivu městských kronik a katalogizuje veškeré dokumenty nalezené 
v archivu a dokumenty, které v současnosti do archivu přibývají jako přílohy 

kronik. Narodila se v r.1944 v Praze. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK  
a doplnila si vzdělání v oboru Knihovnictví a informatika na filozofické fakultě 
UK  v tříletém postgraduálním studiu. 10 roků pracovala v informačním 
oddělení v redakci Zemských novin, později sloučených s jinými deníky do 

vydavatelství Vltava Labe Press. Od roku 1997 bydlí v Úvalech. Současně 
zpracovává retrospektivně kroniky za období 1992 – 2003, které městu chybí, 
ale některé byly částečně zpracovány v konceptech od minulých kronikářů. 
Sleduje život ve městě a spolu s členy Letopisecké komise zaznamenává denní 
dění a fotograficky a faktograficky jej dokumentuje právě pro potřeby archivu 
městských kronik. 

 

Poznámka: v návodech psaní městských kronik se doporučuje sjednocené psaní 
názvů Zastupitelstvo města a Rada města. V retrospektivním zápise v hlavních 
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zprávách používám sjednoceného pojmenování, zachovávám však v přepisech 
ze Života Úval tehdy používané názvy a zkratky z důvodu, že není jasné, jestli se 
tak oficiálně oba termíny Zastupitelstvo města a Rada města – Městské 
zastupitelstvo a Rada MZ – nepoužívaly. V tehdejších zápisech z Rady se zkratka 

Rada MZ a termín Městské zastupitelstvo používá. Podle zákona o obcích z roku 

410/1992 Sb. jsou orgány obce/města: obecní/městské zastupitelstvo a 
obecní/městská rada; od působnosti zákona o obcích 128/2000 Sb. se názvy 
orgánů mění na:  zastupitelstvo obce/města a rada obce/města.  
Tudíž zkratky se v letech psaní kronik liší a po sjednocení při retrospektivních 
zápisech budou používány do r. 2000 jako Městské zastupitelstvo =  MZ, veřejné 
zasedání městského zastupitelstva = VZMZ;  Městská rada = MR a zasedání 
městské rady = ZMR (Janurová 2019). 

 

Volné přílohy:  
zprávy z denního tisku, jak je shromáždila firma Newton IT, (v r.2019 
Mediasearch) i z jiných médií jsou zařazeny v tištěné podobě i elektronicky na 
CD a uloženy v příloze kroniky 1997 u signatury K/ příloha kroniky 1997 
v archivu městských kronik. 
 

Zkratky: 

MěÚ/MÚ – městský úřad 

MO ČRS – Místní organizace českého rybářského svazu 

MO SZdP – místní organizace Svazu zdravotně postižených 

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
SPOZ – Sbor pro občanské záležitosti 
VPS – veřejně prospěšné služby 

Další ojediněle použité zkratky jsou vysvětleny u místa použití. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SMLOUVA O VYSTOUPENÍ 
THE MAN BEHIND FREDDIE MERCURY - Peter Freestone & Milan Šatník 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu dále uvedené smluvní strany: 

 

 

 

            Objednatel: 
1) Město Úvaly 

              Arnošta z Pardubic 95 
              250 82, Úvaly 
 IČO: 00240931 
 Bankovní spojení: 9005-1524201/0100 
              Zastoupen Ing. Alexisem Kimbembe, místostarostou  

 
(dále jen „Objednavatel“) 

       a 
Dodavatel: 
Musicase Production s.r.o. 
Na Spravedlnosti 1533 
Zelené Předměstí, 53002, Pardubice 
IČO: 07820283 
Bankovní spojení: 287206857/0300 
Zastoupen Milanem Šatníkem, jednatelem 
Pobočka společnosti: 
Musicase Production s.r.o. 
Kladská 1082 
Hradec Králové 
50003 

 
 (dále jen „Dodavatel“) 
 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají následující 
smlouvu o vystoupení revivalové kapely 

(dále jen „Smlouva“) 
 

I. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ 
 

Smluvní strany prohlašují, že podle platných právních předpisů jsou zcela oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a 
plnit závazky z ní vyplývající a uskutečnit všechny právní úkony a činnosti nezbytné za účelem splnění 
předmětu této dohody. 
 

II.  PŘEDMĚT SMLOUVY A DOBA PLNĚNÍ 
 

Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednavatele talkshow The Man Behind 
Freddie Mercury - Peter Freestone & Milan Šatník, která se uskuteční 13.3.2020 v Úvalech v čase dle 
domluvy s pořadatelem (dále jen „ vystoupení“),  
 
 

III. ZÁVAZKY OBJEDNAVATELE 
 

 Objednavatel uhradí Dodavateli za hudební vystoupení smluvní cenu 27 000 Kč vč. DPH a dopravy a to 
způsobem dle čl. V. této Smlouvy. 

 Objednavatel se zavazuje zajistit propagaci Kulturní akce. 

 Objednavatel se zavazuje zajistit pro konání Kulturní akce připojení na elektřinu v místě konání akce. 

 Objednatel se zavazuje zajistit vhodné zázemí pro účinkující (šatna). 
 Objednatel se zavazuje zajistit pro účinkující a zvukaře základní občerstvení. 
 Objednatel se zavazuje zajistit pro účinkující projekci a projekční bod, pro vizualizaci videomateriálů, které 

jsou nezbytnou součástí programu. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IV. ZÁVAZKY DODAVATELE 
 

 Dodavatel se zavazuje zajistit realizaci hudebního vystoupení dle Předmětu této smlouvy v adekvátním 
rozsahu dle požadavku Objednavatele. 

 Dodavatel se zavazuje při realizaci předmětu této Smlouvy postupovat podle pokynů Objednavatele.  

 Dodavatel je povinen dbát všech pokynů a opatření Objednavatele nezbytných k realizaci Kulturní akce 
dle Předmětu smlouvy, jakož i dodržovat podmínky požární ochrany a BOZP v souladu s platnými 
předpisy. 

 Objednatel nese zodpovědnost za způsob provedení technického zabezpečení akce a za obslužný 
personál a to v době před akcí, v jejím průběhu i v době úklidu po akci. 

 
 

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 

 
1. Smluvní strany sjednaly za technické zajištění kulturní akce dle čl. II této Smlouvy částku:  

 
27 000 Kč (vč. dopravy) vč. DPH 

bude zasláno na číslo účtu: 287206857/0300 

     Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nezbytné k zajištění Předmětu smlouvy v plném rozsahu. 
 

2. Dodavatel vystaví ke dni konání Kulturní akce Objednavateli fakturu, která musí mít náležitosti 
daňového dokladu dle platných právních předpisů, se splatností deseti (10) pracovních dnů ode dne 
obdržení faktury.  

 
VI. DOHODNUTÉ PODMÍNKY SMLOUVY 

 
1. V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu k řádnému vystoupení v místě a čase tak, jak je dohodnuto 

touto smlouvou, je Dodavatel povinen uhradit pořadateli smluvní pokutu ve výši 3000 Kč splatnou k 
písemné výzvě pořadatele. Nárok  pořadatele na náhradu způsobené škody tím není dotčen. 

2. Neuskuteční-li se u Kulturní akce vinou Objednavatele, uhradí tento Dodavateli škodu ve výši 5000 Kč, 
pokud nebude dodavatel obeznámen v předstihu 10 pracovních dnů a to formou: elektronická pošta na 
adresu „info@musicase.eu „ a dále doporučený dopis na adresu, která je uvedena v hlavičce smlouvy 
jako „ dodavatel“. 

3. Bude-li Kulturní akce znemožněna v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události, ležící mimo 
Smluvní strany /viz vyšší moc/, nají obě Smluvní strany od této Smlouvy odstoupit bez nároku na 
finanční náhradu. 

 
 

VII. TRVÁNÍ A ZÁNIK DOHODY 
 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, od  13.3.2020 do 13.3.2020  

2.  Tato dohoda zaniká: 

2.1.splněním povinností stran dohody, 
2.2.písemnou dohodou obou smluvních stran,  
2.3.písemným odstoupením kterékoliv Strany, poruší-li druhá Strana podstatným způsobem své 

povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 
 

  
 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající a ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a s obsahem smlouvy 
souvisejících předpisů. Pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně 
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní 
mezery. 
1. Dodavatel souhlasí se zveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednavatele. 

             Smluvní strany prohlašují, že berou na vědomí, že smluvní strany shromažďují osobní údaje druhé        
             smluvní strany a jejích zaměstnanců a členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech        
             případných dodatků smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní    

     strany, jména a příjmení osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených   
e-mailů a telefonních čísel, v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a 
to za účelem realizace této smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou 



 

 

nebudou jiným způsobem smluvními stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních 
předpisů platných v České republice nebo byl výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů. 
Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 
Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město jako povinný subjekt 
má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. 
Dodavatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy 
z transparentního účtu města a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu zveřejnit. Na 
transparentních účtech jsou zveřejněny nejméně tyto informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum 
připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - 
konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i text uvedený smluvní stranou k 
identifikaci platby směrem k veřejnosti. 
Strany výslovně potvrzují, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a § 1798 a.n. občanského zákoníku, 
základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit 
obsah této smlouvy. 
Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a 
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany za souhlasu rady města. Podle 
ust. § 3 odst. 2 písm. l) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, město Úvaly mají výjimku z povinnosti 
uveřejňování smluv v registru smluv. 

2. Obě smluvní stany se zavazují přispět k příznivému naplnění předmětu této Smlouvy bez komplikací, a  
        případné potíže řešit společnou spolupráci. 

3.  Tuto dohodu lze měnit pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma Smluvními stranami. 
4.   Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle,   
      prosté omylu, nikoli v tísni či nápadně nevýhodných podmínek. 
5.   Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk vyhotovení obdrží   
      Dodavatel, druhé vyhotovení obdrží Objednatel po podpisu této smlouvy. 
      Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly usnesením  č. R – …../2020 dne 11.2.2020 a pověřila   
      místostarostu města k jejímu podpisu. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední  
      smluvní stranou za schválení radou města. 
 
 

 
V Úvalech dne …………………….                          Hradci Králové dne: ………………. 
   
za Objednatele:                 za Dodavatele: 
        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
Rada města 

  

 

Město Úvaly 

vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

kronikář/kronikářka města Úvaly 

 

Město Úvaly v souladu se zákonem č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, v platném znění, se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vyhlašuje výběrové řízení na pozici kronikáře/kronikářky 
města Úvaly. 
 

Popis pozice:  komplexní textové zpracování kroniky města  

(sběr a zpracování významných informací o  událostech a akcích ve městě včetně významných 
usnesení rady města a zastupitelstva města, o činnosti  organizací ve městě, zaznamenávání 
mimořádných přírodních jevů ve městě apod.). 
Průběžná spolupráce s tajemníkem a vedoucím odboru správního , vyhotovení a odevzdání 
finálního textu kroniky do 31.05. následujícího kalendářního roku 

Předpokládaný nástup ihned, případně dle dohody, jedná se vedlejší pracovní poměr na dohodu o 
provedení práce. 

Předpoklady: 

• státní občan ČR žijící v Úvalech a blízkém okolí s ukončeným minimálně středoškolským 
vzděláním 

• způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost   
• kvalitní písemný projev a výborná znalost českého jazyka, stylistická zdatnost při zpracovávání 

informací 
• osobní vztah k městu, znalost jeho historie a místních poměrů včetně zájmu o současné 

společenské dění ve všech oblastech života (politika, kultura, ekonomika, sport, sociální oblast, 
školství, životní prostředí atd.) 

• schopnost získávat, třídit a vyhodnocovat informace tak, aby přehledně poskytly údaje o 
společenském životě ve městě v průběhu roku, schopnost objektivního a nestranného pohledu 
na události 

• časová flexibilita (maximální účast na akcích ve městě z důvodu autentického zachycení 
atmosféry a dění) 

• dobrá znalost práce na PC (zejména Word) 

Náležitosti přihlášky: 
• jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého 

pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče 

K přihlášce se připojí doklady: 

• strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a zkušenostech 

• čestné prohlášení o bezúhonnosti příp. výpis z evidence Rejstříku trestů  
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



• předložení zpracovaného textu případně odkaz na zveřejněný text výhodou 

Písemnou přihlášku s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete nebo dodejte osobně na 
podatelnu MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly do ……………….. 
Obálku označte textem „Výběrové řízení – kronikář/kronikářka města“. 
Bližší informace podá Jana Tesařová, tajemnice na tel. 723 040 530. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

  

 V Úvalech dne ……………….. 

 

Jana Tesařová 

tajemnice  
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Redakční rada měsíčníku -
Život Úval  

 

Zápis z řádného jednání  
komise Redakční rada měsíčníku Život Úval č. 2/2020 

Termín : 15.1.2020 

Místo : Zasedací místnost, Arnošta z Pardubic 95 

Rozdělovník : Josef Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčková, Mgr. Alena  

Janurová, Ing. Petr Jankovský, Jan Poledník, Mgr. Marek Mahdal 
Dis., Ing. Radek Netušil, Mgr. Milan Bednář 

Přítomní členové :  Josef Štěpánovský,  Jan Poledník, Mgr. Alena Janurová,  Ing. 

Petr Jankovský Mgr. Marek Mahdal, Mgr. M. Bednář 
 

 

Omluveni 

 

Host: 

 

 

:    Ing. Radek Netušil,   Mgr. Romana Vorlíčková 

 

Jana Tesařová 

Tajemník  : Lenka Platzová 

   

 

 

Stav přítomných: 8  

 

  

 

Program jednání  

 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Hodnocení minulého čísla 1/2020 

4. Předložené příspěvky do čísla 2/2020 

5. Připomínky, návrhy 

6. Diskuse,  různé 

7. Závěr 
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Ad 3)  Hodnocení minulého čísla: byla zaznamenána chyba ve verzi PF od mateřské školy, 
informace o novém webu byla pro občany příliš odborná. 
 

  

Ad 4)  Paní Tesařová seznámila členy redakční rady s připravovaným VŘ na tiskárnu a 
grafiku. Až obdrží emailem členové RR výběr tiskárenských služeb, budou mít možnost 
během týdne zaslat své připomínky a návrhy na email redakční rady zivotuval@seznam.cz 

Pan Štěpánovský udělá souhrn poznatků a zašle ho paní tajemnici nejpozději v pátek 24.1. 
 

 

Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do vydání 2/2020 s tím, že bude doplněna 
informace o rezignaci zastupitelky Zdeny Jedličkové. 
 

  

Text usnesení  2/2020 Výsledek hlasování 
 Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do 
2/2020  vydání Života Úval. 

  

Pro 6 

Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

Ad 5)  Redakční uzávěrka březnového  vydání  je v pátek 14.února 2020, redakční rada 
se koná v pondělí 17.února v 18 hodin.  

 

Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. 

 

Zapsala: 

 Lenka Platzová 

……………………………………………………. 
 

 

Josef Štěpánovský  

 

…………………………………………                        

Předseda        

mailto:zivotuval@seznam.cz
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Komise pro školství 
 Rady města Úvaly 

Zápis z řádného jednání  
komise pro školství č. 1/2020 

Termín  15.1.2020 od 18 hodin 

Místo  budova ZŠ, Arnošta z Pardubic 86, Úvaly 

 

Rozdělovník  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,  
Mgr. Jana Krejsová, JUDr. Helena Jukinová, Ing. Martina 
Vomáčková, Petra Fuxová, Soňa Doležalová, Mgr. Stanislav Trykar, 

Mgr. Naděžda Urbanová, Miloš Ulrich, Mgr. Věra Pavelková 

 

Přítomní členové  Mgr. Dana Poláková, Mgr. Lukáš Kunc, Bc. Jana Hájková,      Mgr. 

Jana Krejsová, Ing. Martina Vomáčková, Petra Fuxová, Soňa 
Doležalová, Mgr. Naděžda Urbanová,  Miloš Ulrich, 

Mgr. Věra Pavelková  
 

 

Omluveni 

 

Hosté 

                            

 

  JUDr. Helena Jukinová,  Mgr. Stanislav Trykar 

 

 

---- 

Zapisovatel  Jitka Hamouzová 

   

 

Stav přítomných: 10 +  zapisovatel  

  

Program jednání  

 

1. Zahájení, schválení programu jednání 
2. Informace ředitelů školských zařízení 
3. Příprava akce Den učitelů 2020 

4. Diskuse,  různé, závěr 
 

Ad 1) Zahájení, schválení programu jednání 
Předsedkyně komise D. Poláková přivítala přítomné, seznámila je s dnešním programem jednání.   
Ad 2)  Informace ředitelů školských zařízení  
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MŠ Úvaly 

J. Hájková informuje, že zápis do MŠ se bude konat 6.5.2020 od 7:00 do 15:00 a 7.5.2020 od 

11:00 do 17:00. Den otevřených dveří v MŠ se koná 21.4.2020 na všech budovách od 10:00 do 

11:30 a od 15:00 do 17:00.  

V rámci projektu MAP II. se podařilo zajistit: 

5.2.2020 – školení pro rodiče „Máme doma prvňáčka“ (informace na minulém jednání) 
10.3.2020 – školení pro veřejnost s logopedkou paní Ditou Šimáčkovou  
Učitelky P. Čepeláková a V. Šimková úspěšně absolvovaly kurz asistent pedagoga. Ve školce 
(třída Dráčci, Koníci a Rybičky) začínají  probíhat logopedické chvilky vedeny právě těmito 
učitelkami. Na jaře jsou do kurzu přihlášeny další 2 učitelky. 
Ve fázi přípravy: 
16.4.2020 – školení pro veřejnost „Neurovývojové souvislosti v procesu učení u dětí a jejich vliv 
na vznik SPU a jejich nápravu v ZŠ. 
12.5.2020 – školení pro veřejnost „Tátohraní“ 
Ve spolupráci s Výborem rodičů se připravují jarní brigády na všech budovách a akce Den Dětí. 
 

D. Poláková uvádí, že přijímání dětí do MŠ bude probíhat dle schválených kritérií.  Vedení města 
vyjednalo s obcí Květnice možnost přijetí 50 úvalských dětí od září 2020 do nové kontejnerové 
MŠ v Květnici.  
Dále D. Poláková informuje o zjištěních České školní inspekce zveřejněných v její výroční zprávě: 
V mateřských školách meziročně vzrostlo rizikové chování dětí, jako je šikana a nadávky. 
Roste i počet verbálních útoků nejmenších vůči učitelkám. V každé desáté školce museli řešit 
nepřiměřenou agresi, násilí nebo ubližování si mezi dětmi. 
Větší spolupráce je potřebná ke snížení vysokého počtu odkladů povinné školní docházky. 

Školky by se proto měly více zaměřovat na nácvik psaní a rozvoj řeči dětí a základní školy by se 
měly víc zajímat o způsob jejich práce. Společně by pak měly aktivněji komunikovat i s rodiči, 
vyplývá ze zprávy. Podíl dětí, které nastupují do základní školy v sedmi letech místo v šesti je v 
ČR dlouhodobě vysoký a nedaří se ho snižovat. Podle ČSÚ činil v minulém školním roce 23 
procent prvňáků, tedy podobně jako zhruba před deseti lety. Podle odborníků by se přitom 
mělo jednat o výjimečné opatření, které by se mohlo týkat asi dvou procent dětí. Mezi hlavní 
důvody k odkladu školní docházky patří podle inspekce celková nezralost dítěte, která se týká asi 
36 procent případů. Kolem 23 procent dětí s odkladem má vady řeči, devět procent není dost 
samostatných a 6,4 procenta má potíže při kreslení či psaní. U chlapců je dle ČSÚ odklad školní 
docházky asi dvakrát častější než u dívek. Rozdíly jsou i regionální. Nejčastěji nastupují do školy 
děti až v sedmi letech v Olomouckém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Nejméně často pak v 
Praze a na Vysočině. 

 

 

 

ZŠ Úvaly 

L. Kunc informuje, že zápis do ZŠ se bude konat 8.4.2020, náhradní termín 17.4.2020.  
Od 1.1. ZŠ funguje jako školská právnická osoba. Pracují na nové koncepci školy, je nutné mít 
kvalitní pedagogy. D. Poláková uvádí, že by se měla ZŠ  zaměřit se na čtenářskou gramotnost v 
ČJ, kde podle celosvětového průzkumu děti z České republiky poměrně zaostávají, tento stav má 
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stále klesající tendenci. ( pro srovnání nejlepší výsledky v Evropě mají žáci z Estonska !), žáci by 

se měli více motivovat  k četbě!!! 
Zahájena spolupráce s jazykovou školou, na škole se budou konat jazykové zkoušky Cambridge. 

Škola je též zapojena do projektu DofE. 

D. Poláková informuje o novinkách, došlo ke změně financování ve školství (ne na žáka, ale dle počtu 
odučených hodin). Mělo by být děleno více hodin výuky, zejména český jazyk, matematika a 
informatika. Od ledna byly o 10 procent navýšeny platy pedagogických i nepedagogický pracovníků. 
Novelizovaná vyhláška o inkluzi snižuje počet asistentů ve třídě.  
Dále D. Poláková seznámila přítomné se závěry Martina Dolejše a jeho výzkumného týmu, kteří se 
věnují poslední 3 roky na vzorku 2300 studentů prvních ročníků víceletých gymnázií a 
posledních ročníků základních škol “Výzkumu zla mezi touto věkovou skupinou“.  Z výzkumu 
vyplývá, že agresivita stoupá. Tato věková skupina méně experimentuje s tabákem a alkoholem, 

výrazně se ale zvýšilo delikventní chování (krádeže, chození za školu, falšování podpisů rodičů, 
hrubé urážky mezi spolužáky). Zarážející je nárůst násilí v dívčích skupinách. Alarmující je údaj o 
nárůstu procentuálního počtu skupinové i individuální šikany vůči pedagogům. Velký podíl na 
nárůstu násilí má vznik a rozvoj sociálních sítí. Největším problémem současnosti je kyberšikana, 
se kterou se podle průzkumu setkalo 80% dotazovaných. Podle odborníků dochází k velkým 
chybám ve výchově v rodinách – děti nemají hranice, od narození mohou všechno, jsou 
výjimeční a nikdo si k nim nesmí nic dovolit. Taková výchova potom vede u některých jedinců ve 
škole k prvním problémům - šikaně, krádežím, neposlušnosti, odmítání jakékoliv autority. Podle 

jiných výzkumných studií je hlavním, co nahrává agresi anonymita a netečnost okolního davu. 

Psychologové tvrdí, že je potřeba začít ve školách s výchovou k odvaze vystoupit z davu, pomoct 

oběti a vytrhnout z apatie přihlížející. 
L. Kunc uvádí, že ve škole mají podezření na užívání měkkých drog, ve spolupráci se strážníky 
MP bude provedena u vytipovaných dětí namátková kontrola. 
D. Poláková upozorňuje na nebezpečné přecházení dětí na přechodu u školy (chodí ze sluchátky 
na uších, dívají se do mobilu).  J. Hamouzová poznatek předá strážníkům MP, strážníci by mohli 
ve škole uspořádat preventivní akci.  
 

MDDM 

J. Krejsová upozorňuje na akce pořádané MDDM: 
24.1.2020 přednáška Jak zachránit život (použití defibrilátoru) 
26.2.2020 přednáška pro seniory Zdravou výživou k vitalitě (ve spolupráci s městem). 
Od ledna do března se konají pravidelné páteční výtvarné workshopy  - příprava na talentové 

zkoušky pro děti, které se hlásí na výtvarné školy. 
2.3. až 6.3.2020 Jarní příměstský tábor, program: kulturní projektový den v Kutné hoře (zdarma – 

hrazeno ze šablon II., Svět medúz,  Toboga fantasy park, zámek Chvaly)  
MDDM se zapojí do projektu Státního fondu životního prostředí, finanční prostředky budou 
použity na vylepšení prostředí zahrady a didaktické pomůcky k výuce na zahradě.   
 

 

Ad 3)  Příprava akce Den učitelů 2020 

 

Akce se bude konat v úterý 31.3.2020 od 16 hodin v sokolovně, počítáno s účastí 90 osob 
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(L. Kunc upřesní účast učitelů ZŠ do konce ledna). 

J. Krejsová představila přítomným návrh pozvánky, finální verzi zašle emailem D. Polákové.  
- příprava sálu od 13 hodin, zajištěni pracovníci TS (rozmístění stolů+židlí) 
- zvukař zajištěn, L.Kunc zajistí  moderátora a 2 děti na  obsluhu šatny   
- výzdobu dodají ředitelé školských zařízení (výkresy se zavěsí pomocí provázku a kolíčků na 

žebřiny) – garant výzdoby J. Hájková 

- občerstvení zajistí D. Poláková od p. Martináka (tatarský biftek, pečený rosbeef, mini řízečky, 
nakrájená zelenina…) 

- p. Martinák zapůjčí talíře, příbory, skleničky na víno, karafy na vodu z kohoutku 

- zákusky zajistí L. Milerová v cukrárně u Kuklů (vyzvedne J. Hamouzová) 
- víno zajistí P. Fuxová  ve vinotéce (cca 3dcl na osobu, 2/3 bílé, 1/3 červené)  
- květiny pro pedagogy objedná a vyzvedne J. Hamouzová 

- Program: 

1. vystoupení dětí ze ZUŠ (domluví D. Poláková s ředitelem p. Charvátem) 
2. Adéla Doležalová s partnerem (domluví S. Doležalová) 
3.   hudební vystoupení dětí ze ZŠ - Gabriela Reinerová, Max Kocek (zajistí L. Kunc)  

- návrh programu zpracuje D. Poláková, tisk programu na stoly J. Hamouzová  
- úřad zajistí: ubrusy, svícínky+čajové svíčky,  šálky+podšálky, lžičky, 2x varná konvice, termosky 

na kávu, džbánky na víno, tácy na zákusky na stoly, teplomet do šatny, toaletní papír, mýdlo, 
ručníky, ubrousky, káva, cukr, mlíčka, čaj, šatnové lístky, kolíčky+provázek 

- pozornosti a pití pro účinkující - zajistí J. Hamouzová 

- honorář 2000,- Kč – zajistí J. Hamouzová  
 

 

Ad 4)  Diskuze, různé, závěr  
 

 J. Hájková vznesla podnět na označení parkoviště u budovy MŠ Bulharská značkou K+R, 
vozidla zde parkují celý den a rodiče nemají kde zaparkovat. Dále navrhuje prověřit možnost 
zřídit přechod pro chodce přes silnici II/101, když chodí s dětmi na procházku do Klánovického 
lesa, nemohou bezpečně přejít. K tomuto uvádí D. Poláková, že město o zřízení přechodu přes 
tuto komunikaci již žádalo, ale nebylo povoleno PČR, neboť dle stávajících předpisů může být 
přechod pouze tam, kde je chodník. Domluví s velitelkou MP, zda by strážníci mohli při 
přecházení asistovat.   
 

Příští schůzka se bude konat ve středu 13.5.2020 v 18 hodin v budově MDDM Úvaly, Vítězslava 
Nováka 372.  
 

 

D. Poláková poděkovala přítomným za účast, jednání ukončeno v 19.35 hodin. 

 

Zapsala: Hamouzová 

 

 

Mgr. Dana Poláková, předsedkyně  komise ……………………………                   



  1/2020

  

 

1                                                     
 

 

Letopisecká komise 

Rady města Úvaly 

 

Zápis z řádného jednání 

Letopisecké komise č. 1/2020 
Termín : 27.1.2020 od 17.00 hodin 

Místo : Městský úřad Úvaly, Arnošta z Pardubic 95 

Rozdělovník : Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Jana Tesařová, Ing. Lukáš 

Rubeš, Ing. Vladislav Procházka 

  

Přítomní členové : Ing. Zdeňka Havránková, Mgr. Alena Janurová, Jana Tesařová, Ing. Lukáš 

Rubeš, Ing. Vladislav Procházka 

  

Omluveni 

 

Host: 

: 

 

: 

 

------ 

 

------ 

 

Tajemník  : Kamila Budilová (pro nemoc zastoupena Jitkou Hamouzovou)  

   

 

Stav přítomných: 5 + zapisovatel 

 

Program jednání 

  

  1. Zahájení 

  2. Projednání retrospektivních kronikářských zápisů za roky 1996 a 1997 
 

  3. Projednání podmínek výběrového řízení na kronikáře města 

 

  4. 
Vyjasnění vlastnictví a způsobu využívání 14 dílů Paměti města natočených Klubem přátel 

historie a přírody 

 
  5. 

Plán natáčení nových dílů Paměti města v roce 2020 – technické provedení a financování 

 

  6. 
Pravidla zpřístupnění městského historického archivu 

 

  7. Zásobník názvů ulic 

 

  8. 
Plán akcí (75. výročí konce II. světové války, promítání nového dílu Paměti města s  

p. Jankovským - účast M. Kroupy z Post Bellum s besedou) 

 
  9. Encyklopedie historie města na webu  

 

10. Různé 
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Ad 1) Zahájení 

 

Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s dnešním programem, program schválen bez 

připomínek. Komise je usnášení schopná. 

 

Ad 2) Projednání retrospektivních kronikářských zápisů za roky 1996 a 1997 
 

Členům letopisecké komise byly emailem zaslány retrospektivní kronikářské zápisy za rok 1996 a 

1997, zpracované Mgr. Janurovou. Členové komise doporučují po zapracování připomínek zápisy ke 

schválení. 

 

Text usnesení 1/2020 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise doporučuje radě města ke schválení 

retrospektivní kronikářské zápisy za rok 1996 a 1997,  vypracované 

Mgr. Alenou Janurovou  
 

Pro 5 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

Ad 3)  Projednání podmínek výběrového řízení na kronikáře města 

 

Ing. Havránková rozeslala přítomným návrh podmínek výběrového řízení na kronikáře města (viz. 

příloha č.1) Členové komise s návrhem souhlasí. 

Členové komise diskutovali další možné doplnění požadavků na uchazeče. Po diskuzi konstatovali, že 

nedoporučují přidávat do podmínek povinnost předložit zpracovaný text na jednotné téma. Navrhují, 

aby v podmínkách bylo uvedeno, že předložení textu případně odkaz na zveřejněný text je výhodou. 

Vzdělání by mělo být požadováno minimálně středoškolské, důležitá je časová flexibilita a zájem. 

Z důvodu maximální účasti kronikáře na dění ve městě bz měl být kronikář Úvalák.  J. Tesařová 

navrhuje oslovit bývalé učitele ze ZŠ, zda by někdo z nich neměl o práci kronikáře zájem. Výběrové 

řízení vyhlásí rada města.  

 

Ad 4)  Vyjasnění vlastnictví a způsobu využívání 14 dílů Paměti města natočených Klubem přátel historie 

a přírody 

 

Ing. Procházka informuje, že v roce 2010 byly z podnětu bývalého starosty MUDr. Šťastného natočeny 

dva díly Paměti města s pí. učitelkou Mandovou a s Jiřím Kejřem. Natočení třetího až čtrnáctého dílu 

zajišťoval Klub přátel historie a přírody, každý rok žádal město o finanční dotaci na natáčení. Fyzicky je 

všech 14 dílů uloženo v archivu kroniky. Městu je předal V. Pokorný v době, kdy již nebyl předsedou 

Klubu. Stávající předseda Klubu si nárokuje autorská práva k natočeným dílům Paměti města. 

Po diskuzi členové komise navrhli níže uvedené usnesení: 

 

Text usnesení 2/2020 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise žádá radu města, aby zajistila vyjasnění 

vlastnických práv k natočeným dílům Paměti města a následně 

zajistila jejich zveřejnění na webu města 
 

Pro 3 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 2 
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Ad 5)  Plán natáčení nových dílů Paměti města v roce 2020 – technické provedení a financování 

 

Mgr. Janurová informuje, že hovořila s pamětníkem p. Miroslavem Martínkem, navštíví ho a domluví 

s ním podrobnosti natáčení. Předběžně je projednáno natáčení se třemi generacemi hasičů  

z úvalského Sboru dobrovolných hasičů. Po diskuzi přítomní navrhují oslovit s nabídkou na natočení 

dílu pí. Konečnou a pí. Kašparovou. Filmy by měly být natočeny 2 až 3 ročně, natáčení bude 

financováno z rozpočtu města z kapitoly kronika.  

 

Ad 6)  Pravidla zpřístupnění městského historického archivu 

 

Členové komise diskutují nad pravidly zpřístupnění městského historického archivu. J. Tesařová uvádí, 

že pravidla již existují a dodržují se.  Pokud nebude nalezena  písemná podoba těchto pravidel, 

zpracují se nově. Na webu budou zveřejněna pravidla včetně žádosti. Ing. Rubeš zašle svůj návrh, 

který má v konceptu.  

 

Ad 7)   Zásobník názvů ulic 

 

Členové komise projednali návrhy na názvy nových ulic, po diskuzi je navrženo pro lokalitu Vinice 

použít jména slavných úvalských rodáků:  Romana Bubáka (zakladatel skautingu v Úvalech), Reifova 

(herec, režisér, filmař, Mahlerova (Zdeněk Mahler), Viktora Šulce (divadelní režisér), Střechova 

(kameraman Václav Střecha – viz kronika 1997). Ulice Vladimíra Vondráčka a  Václava Rytíře, které 

jsou již schválené pro lokalitu Hodov, navrhují využít též v lokalitě Vinice.   Dále navrhují názvy ulic „do 

zásoby“: Gabčíkova, Kubišova (lokalita Hodov), Václava Havla (tento název využít na hlavní ulici, 

případně náměstí  v lokalitě Nové Slovany).  

Další jména: Milady Horákové, Jana Palacha, Generála Píky, Eliášova, Peřinova, Fajtlova, Peroutkova, 

Patočkova, Wonkova, Vlasty Chramostové,  

Text usnesení 3/2020 Výsledek hlasování 

Letopisecká komise navrhuje názvy nových ulic pro lokalitu Vinice: 

Romana Bubáka, Reifova, Mahlerova, Viktora Šulce, Střechova. Ulice 

Vladimíra Vondráčka a  Václava Rytíře, které jsou již schválené pro 

lokalitu Hodov, navrhují využít též v lokalitě Vinice. Dále navrhuje 

názvy ulic „do zásoby“: Gabčíkova, Kubišova, Eliášova, Peřinova, 

Fajtlova, Generála Píky, Milady Horákové, Peroutkova, Patočkova, Jana 

Palacha, Wonkova, Vlasty Chramostové, Václava Havla (tento název 

využít na hlavní ulici, případně náměstí  v lokalitě Nové Slovany).  

 

 

Pro 5 

usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 

 

 

 

Ad 8)  Plán akcí (75. výročí konce II. světové války, promítání nového dílu Paměti města s  

p. Jankovským - účast M. Kroupy z Post Bellum s besedou) 

 

Ing. Havránková informuje, že komunikovala s Post Bellum o možnosti promítání nového dílu Paměti 

města natočeným s p. Jankovským, předpokládaný termín akce 24. 4. 2020. Členové komise diskutují, 

zda tuto akci obsahově nekoncipovat tak, aby zároveň nepřipomněla 75. výročí konce II. světové války, 

Je na zvážení, zda nepromítnout již natočený rozhovor s pamětníky, který připomínal tyto události, 

nebo autentické dokumenty natočené panem Svobodou.  
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Ad 9)  Encyklopedie historie města na webu  

 

Mgr. Janurová seznamuje přítomné s návrhem na vytvoření „úvalské wikipedie“, jednalo by se o 

vzpomínky uchované na webu (historické údaje o řemeslnících v jednotlivých domech, doprava apod.). 

Jednalo by se o „živou věc“, která by se stále doplňovala a upřesňovala na základě nových informací od 

Úvaláků. Členové komise diskutovali o tomto podnětu. Domnívají se, že by to bylo velice náročné.  Je 

na zvážení, zda zřídit rubriku na webu města případně zřídit blog archiváře města. 

 

 

 

Ad 10) Různé 

 

Mgr. Janurová informuje, že v archivu nalezla znělku pro rozhlas z října 1945, jednala se ZUŠ o 

možnosti jejího nahrání, notový záznam jim předala.    

 

Ing. Procházka navrhuje umístit na sochu v parčíku u zdravotního střediska, jejímž autorem je 

akademický sochař Petr Šturma, destičku o velikosti pohlednice s názvem díla a jménem autora, 

údaje dodá.   

 

Předsedkyně komise poděkovala přítomným za účast a jednání v 19:00 hodin ukončila. 

 

 

Zapsala:  Jitka Hamouzová 

 

 

 

předsedkyně Letopisecké komise 

Ing. Zdeňka Havránková 



Požadavky na výkon funkce kronikáře

Dosažen vzdělání - SO, SŠ s maturitní zkouškou nebo VŠ, vyšší vzdělání a 

humanitní obory výhodou.

Další požadované předpoklady:  

 Osoba žijící v Úvalech alespoň od roku 2015, 

 Zájem o historii a současné dění ve městě, znalost veřejného života 

města,

 Dobrá komunikace a schopnost jednat s lidmi, 

  Kvalitní písemný projev a výborná znalost českého jazyka slovem i 

písmem,

 Dobrá znalost práce na PC a v oblasti fotografování  (základy práce na PC 

pro vedení kroniky v elektronické podobě – textový editor, úprava 

fotografií),

 Časová flexibilita (maximální účast na akcích ve městě z důvodu 

autentického zachycení  atmosféry a dění),

 Schopnost objektivního a nestranného pohledu na události, 

 Občanská a morální bezúhonnost.
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