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ZÁPIS  

11. jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 24. 8. 2021 v 8:00 hod.  

Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly 

 
Přítomni: Ing. Alexis Kimbembe, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová  

Hosté:  Jana Tesařová, Jitka Hamouzová, , Ing. Renata Stojecová, Ph.D., JUDr. Patrik Šebesta, Monika 
Šimáňová,   

Omluveni: Mgr. Petr Borecký, Miloslav Kolařík  

Ověřovatelé: Ing. Alexis Kimbembe, Josef Polák,   
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Za správnost odpovídá Jana Tesařová. 

 

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

Schválený program: 
 

Bod Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Revokace usnesení R-202/2021 Předložení žádosti o dar obci z rozpočtu 
Středočeského kraje - Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů 

Schválen 

3. Vyhlášení výběrového řízení „Výběr dodavatele pro ozelenění Úval“ Schválen 

4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
České republiky na projekt Zelené Úvaly 

Schválen 

5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje 
na přístavbu požární zbrojnice JSDH Úvaly 

Schválen 

6. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje 
na pořízení dopravního automobilu pro JSDH 

Schválen 

7. Pověření určeného strážníka - velitele Městské policie Úvaly Schválen 

8. Výsadba platanu na náměstí Schválen 

9. Žádost o vyjádření ke stavbě 3 kusů glampingových stanů, na pozemku parc. 
č. 3957/24, k.ú. Úvaly u Prahy 

Stažen 

10. Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu a 
novostavbě garáže, na adrese Klostermannova 389, Úvaly, na pozemku parc. č. 
2614/2, 2623 a 2624, k.ú. Úvaly u Prahy 

Schválen 

11. Žádost o vyjádření ke stavbě uličního oplocení k rodinnému domu, na adrese 
Glucksmannova 879, Úvaly, na pozemku parc. č. 3336 a 3335, k.ú. Úvaly u 
Prahy 

Schválen 

12. Žádost o vyjádření k novostavbě "Komunikace Úvaly - Hostín X Přišimasy - 3. 
část na pozemcích parc. č. 3960/19, 3957/37, 3958/6, 3956, 335/15, 335/24, 
335/31 a 335/1, k.ú. Úvaly u Prahy" - po doplnění 

Schválen 

13. Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu záměru 
žadatele 

Schválen 

14. Uzavření dodatku č. 2 na akci "Zateplení budovy B Základní školy v Úvalech" Schválen 

15. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 4.1.2016 - pronájem Schválen 
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Bod Věc Stav po jednání 
nebytových prostor v části přízemí objektu č.p.98, Husova ulice, Úvaly - 
knihovna 

16. Pronájem nebytového sklepního prostoru v části objektu č.p. 181, Škvorecká 
ulice, Úvaly 

Schválen 

17. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6006818/VB/01 

akce: výměna 2sloup TS "Parketárna" 

Schválen 

18. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024935/001 

akce:Úvaly-kNN-pro p.č.3229/1 

Schválen 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 
stavby č.IZ-12-6002401/VB/1, Úvaly - přel.VN parc.č.3790 

Schválen 

20. Zpracování projektové dokumentace na doplnění jednostranného chodníku v 
ulici Škvorecká - západ, Úvaly 

Schválen 

21. Prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na bytovou jednotku v objektu 
města č.p.527, ul. Pražská, Úvaly paní S.V. 

Schválen 

22. Prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.2 na bytovou jednotku č.2 v objektu 
města č.p.7, Arnošta z Pardubic, Úvaly pro zaměstnance školy pana V.H. 

Schválen 

23. Modernizace umývacích center - nákup profesionálních myček a nerezového 
vybavení  - MŠ Kollárova, Úvaly 

Schválen 

24. Oprava povrchu ulice Šafaříkova Úvaly Schválen 

25. Směrnice Základní školy Úvaly - Provádění doplňkové činnosti Schválen 

26. Dohoda o užívání věci - použití vybavení místností pro volby - Městský dům 
dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace 

Schválen 

27. Dohoda o užívání věci - použití vybavení místností pro volby - Základní škola 
Úvaly 

Schválen 

28. Zrušení usnesení R-290/2021 ze dne 15.6.2021 Schválen 

29. Žádost o využívání sálku v DPS Schválen 

30. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady  

31. Různé  

32. Ukončení jednání  

 

K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 
 

Bod 2. Revokace usnesení R-202/2021 Předložení žádosti o dar obci z rozpočtu Středočeského 
kraje - Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Rada města svým usnesením č. R-202/2021 dne 25. 5. 2021 schválila předložení žádosti o finanční dar na 
kofinancování výsadby stromů (1 500Kč/ks) v rámci rozpočtu Středočeského kraje. Při zpracování žádosti bylo 
zjištěno, že finanční dar je možné získat pouze po doložení oboustranně podepsané smlouvy mezi 
poskytovatelem a příjemcem dotace, která deklaruje obdržení dotace z jiného zdroje. Toto se však do termínu 
uzavření příjmu žádostí o finanční dar nepodařilo (smlouva ze strany SFŽP byla městu zaslána až 4. 8. 2021). 
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Usnesení č. R-347/2021 

Rada města Úvaly 

I .   revoku je  

usnesení R-202/2021 ze dne 25. 5. 2021 s názvem Předložení žádosti o dar obci z rozpočtu Středočeského 
kraje - Středočeského Fondu na podporu výsadby stromů 

 

Rada města Úvaly   
I.  souhlasí s 

podáním žádosti o dar ze Středočeského kraje, a to ze Středočeského fondu na podporu výsadby stromů. 
Město Úvaly v rámci programu SFŽP 9/2019 vysadilo 40 stromů a může nyní získat i finanční dar ve výši 1 
500 Kč/vysazený kus, tedy celkem 60 000,- Kč 

II.  prohlašuje, že 

vlastní zdroje na financování již byly zajištěny z rozpočtu města 

III.  pověřuje Ing. Janu Svatošovou 

realizací tohoto usnesení 

I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové, projektové manažerce 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

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

Bod 3. Vyhlášení výběrového řízení „Výběr dodavatele pro ozelenění Úval“ 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Vzhledem k plánované výsadbě zeleně a častým výběrovým řízením na zhotovitele by bylo vhodné vybrat 
dodavatele pro ozelenění Úval, který by vykonával zejména následující činnosti: 
· výsadbu dle osazovacího plánu  
· modelaci terénu, terénní příprava 

· zakládání trávníků 

· zajištění zálivky 

· zajištění následné péče 

 S vítězem řízení by byla uzavřena rámcová smlouva po dobu dvou let s maximální výši plnění 2 mil. Kč bez 
DPH.  

V současné době probíhá příprava ukázkového "spotřebního koše" ve spolupráci s architektem městské zeleně 
Ing. Lukášem Šteflem, Ph. D. 
 

V souladu s vnitřní směrnicí 1/2016 o zadávání VZMR budou osloveny tyto firmy: 
1) Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ: 02452901, se sídlem Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem, 
mobil: 727 958 127, e-mail:  info@realizacezelene.cz <mailto:info@realizacezelene.cz>> 

2) CENTRA a.s., IČ: 18628966, se sídlem Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5, e-mail: 
krivankova@centra.eu <mailto:krivankova@centra.eu> 

3) BonSoft s.r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, tel.: 284 827 026, e-mail: 
info@bonsoft.cz <mailto:info@bonsoft.cz> , bures@bonsoft.cz <mailto:bures@bonsoft.cz>  

4) ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 
Chotoviny, mobil: 725 503 839, e-mail: kremenova@zahradytabor.cz <mailto:kremenova@zahradytabor.cz> 

 

Návrh složení sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek: 
- členové: Ing. Renata Stojecová, Ing. Alexis Kimbembe, Ing. Lukáš Štefl, Ph. D 

- náhradníci: Josef Polák, Daniela Jahnová, Blanka Reinerová 

 

Dopad na rozpočet 2021-2024: cca 500 000 Kč/rok bez DPH 
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Usnesení č. R-348/2021 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výběr dodavatele pro ozelenění Úval“. 
Předmětem řízení je zejména výsadba dle osazovacího plánu, modelace terénu, zakládání trávníků, 
zajištění zálivky, zajištění následné péče.  
Hodnota zakázky činí 2 000.000,- Kč bez DPH 

 

V souladu s vnitřní směrnicí 1/2016 o zadávání VZMR budou osloveny tyto firmy: 

1) Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ: 02452901, se sídlem Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem, 
mobil: 727 958 127, e-mail:  info@realizacezelene.cz <mailto:info@realizacezelene.cz>> 

2) CENTRA a.s., IČ: 18628966, se sídlem Na Zatlance 1350/13, 150 00 Praha 5, e-mail: 
krivankova@centra.eu <mailto:krivankova@centra.eu> 

3) BonSoft s.r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, tel.: 284 827 026, e-mail: 
info@bonsoft.cz <mailto:info@bonsoft.cz> , bures@bonsoft.cz <mailto:bures@bonsoft.cz>  

4) ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 
Chotoviny, mobil: 725 503 839, e-mail: kremenova@zahradytabor.cz <mailto:kremenova@zahradytabor.cz> 

I I .   jmenu je  

členy sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 
Ing. Renata Stojecová, Ing. Alexis Kimbembe, Ing. Lukáš Štefl, Ph. D 

 

- náhradníci: Josef Polák, Daniela Jahnová, Blanka Reinerová 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové, projektové manažerce 

1.  zajistit přípravu zadávací dokumentace a celého průběhu výběrového řízení ve spolupráci s 
OŽPÚR 

Termín: 14.9.2021 

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

Bod 4. Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt Zelené Úvaly 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Dne 14. 1. 2020 rada města schválila podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů. Městu Úvaly byla žádost i 
projekt schválen a výsadba již byla provedena (40 stromů v ul. 5. května, před poliklinikou a v rámci sběrného 
dvora). Mechanismus tohoto titulu je opačný, než je běžná praxe u jiných programů. Nejprve je provedena 
realizace a vyúčtování, po vyčíslení konkrétních uznatelných nákladů a po splnění všech požadavků je zaslána 
příjemci dotace smlouva. Ta byla zaslána ze strany Státního fondu životního prostředí dne 4. 8. 2021. K získání 
dotace nyní již postačí smlouvu podepsat a odeslat ji zpět poskytovateli. 

Usnesení č. R-349/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

podpisem smlouvy č. 1190900491 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky. Fond se zavazuje poskytnout podporu ve výši 211 808 Kč na výsadbu stromů v rámci projektu 
Zelené Úvaly 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  podpisem smlouvy o poskytnutí podpory 

2.  Ing. Renatu Stojecovou, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajištěním realizace tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení RM - Smlouva 
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přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 5. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na přístavbu 
požární zbrojnice JSDH Úvaly 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo přidělení dotace městu Úvaly na akci "Přístavba požární zbrojnice 
JSDH Úvaly" ve výši 3 000 000 Kč. Projektový manažer tímto předkládá RM schválení přijetí dotace a souhlas s 
podpisem veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor najdete v příloze. 

Usnesení č. R-350/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

přijetím dotace od Středočeského kraje na akci "Přístavba požární zbrojnice JSDH Úvaly" ve výši       
3 000 000  Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a 
složek IZS na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 

I I .   pověřu je  

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové, projektové manažerce 

1.  zajištění realizace tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení RM - vzor veřejnoprávní smlouvy 

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

Bod 6. Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje na pořízení 
dopravního automobilu pro JSDH 

Předkladatel: Jana Svatošová, projektový manažer 
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo přidělení dotace na akci "Dopravní automobil - Úvaly" pro JSDH ve 
výši 300 000 Kč. Projektový manažer tímto předkládá radě města schválení přijetí dotace a souhlas s podpisem 
veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor najdete v příloze. 

Usnesení č. R-351/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

přijetím dotace od Středočeského kraje na akci "Dopravní automobil - Úvaly" ve výši 300 000 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení 
nového dopravního automobilu 

I I .   pověřu je  

1.  Mgr. Petra Boreckého, starostu 

1.  podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení nového dopravního 
automobilu 

I I I .   uk ládá  

1.  Ing. Janě Svatošové, projektové manažerce 

1.  zajištění realizace tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení RM - vzor veřejnoprávní smlouvy 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 7. Pověření určeného strážníka - velitele Městské policie Úvaly 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Dne 16.8.2021 nastoupila na mateřskou dovolenou současná velitelka Městské policie Úvaly paní Jana Králová.  
V souvislosti s tím navrhuji pověřit určeného strážníka Ivana Fajtla - velitelem Městské policie Úvaly plněním 
některých úkolů při řízení městské policie na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené Jany Králové.  
V souladu s § 3 odst. 2 zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, pověřuje určeného strážníka - 
velitelem Městské policie Úvaly Ivana Fajtla, ***.**.**.**** ***** * ******* ****, *** ** ***** plněním některých úkolů 
při řízení městské policie na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené současné velitelky MP. 

Usnesení č. R-352/2021 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  v souladu s § 3 odst. 2 zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění, pověřit určeného 
strážníka - velitelem Městské policie Úvaly Ivana Fajtla, ************** ***** * ******* ****, *** ** ***** 
plněním některých úkolů při řízení městské policie na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené současné velitelky MP 

I I .   uk ládá  

1.  tajemnici úřadu 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 15.9.2016 

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

Bod 8. Výsadba platanu na náměstí 
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města výsledky poptávkového řízení na dodávku 
1ks stromu - platanu o velikosti obvodu kmínku 12-14cm max. 14 - 16 cm. Poptány byly 4.8.2021 tyto 
společnosti: 
1) Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ: 02452901, se sídlem Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem, 
mobil: 727 958 127   

2) Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, se sídlem České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 733 244, 
mobil: 7714 163 580,  

3) BonSoft s.r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, tel.: 284 827 026, e-mail: 
info@bonsoft.cz , bures@bonsoft.cz <mailto:bures@bonsoft.cz>  

4) ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 
Chotoviny, mobil: 725 503 839, e-mail: kremenova@zahradytabor.cz <mailto:kremenova@zahradytabor.cz>  

 

zájem o realizaci této akci projevili společnosti: 
  

1) Gabriel s.r.o., IČ: 25419455, se sídlem České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 733 244, 
mobil: 7714 163 580,  

Nabídnutá cena na dodávku a výsadbu platanu je dle cenové nabídky 19.499,24 Kč (bez DPH), 23.594,08 Kč (s 
DPH). 

 

2)         ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 
Chotoviny, mobil: 725 503 839, e-mail: kremenova@zahradytabor.cz <mailto:kremenova@zahradytabor.cz>  

Nabídnutá cena na dodávku a výsadbu platanu je dle cenové nabídky  6.195,-  Kč (bez DPH), 7.495,95 Kč (s 
DPH). 

 

3) BonSoft s.r.o., IČ: 45272301, se sídlem Milíčova 377/23, 130 00 Praha 3, tel.: 284 827 026, e-mail: 
info@bonsoft.cz , bures@bonsoft.cz <mailto:bures@bonsoft.cz>  
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Nabídnutá cena na dodávku a výsadbu platanu je dle cenové nabídky  7.100,- Kč (bez DPH), 8.591,- Kč (s 
DPH). 

 

4) Realizace zeleně Dřevčice s.r.o., IČ: 02452901, se sídlem Dřevčice 125, 250 01 Brandýs nad Labem, 
mobil: 727 958 127 

Nabídnutá cena na dodávku a výsadbu platanu je dle cenové nabídky  7.955,40 Kč (bez DPH), 9.626,03  Kč (s 
DPH).  

Na základě komplexního zvážení všech došlých nabídek, které Odbor životního prostředí a územního rozvoje 
vyhodnotil, doporučuje uzavřít smlouvu formou objednávky se společností  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA 
TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, za nabídnutou cenu 6.195,-  Kč 
(bez DPH), 7.495,95 Kč (s DPH). 
Dopad na rozpočet 6.195,-  Kč (bez DPH), 7.495,95 Kč (s DPH)                     kapitola 3749, položky 5169 

 

Usnesení č. R-353/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  vybranou cenovou nabídkou společnosti  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se 
sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, za nabídnutou cenu  6.195,-  Kč (bez DPH), 7.495,95 Kč 
(s DPH) 

2.  uzavřením smlouvy formou objednávky mezi městem Úvaly. se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 
Úvaly, IČO: 00 240 931 a společností  ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA TÁBOR s.r.o, IČ: 14504588, se 
sídlem Beranova Lhota 10, 391 37 Chotoviny, za nabídnutou cenu 6.195,-  Kč (bez DPH), 7.495,95 Kč 
(s DPH) 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

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

Bod 9. Žádost o vyjádření ke stavbě 3 kusů glampingových stanů, na pozemku parc. č. 3957/24, 
k.ú. Úvaly u Prahy 

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

stažen z programu jednání 

Bod 10. Žádost o vyjádření k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu a novostavbě garáže, 
na adrese Klostermannova 389, Úvaly, na pozemku parc. č. 2614/2, 2623 a 2624, 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 BS projekt 
architektonická a projekční kancelář s.r.o., se sídlem nám. Míru 30/16, 276 01  Mělník, IČ: 06666752, která 
zastupuje investora stavby pana M**** H****, bytem B******** *******, *** **  P**** *-S*******, na základě plné 
moci, o vyjádření ke stavebnímu záměru, k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu a novostavbě 
garáže, na adrese Klostermannova 389, Úvaly, na pozemku parc. č. 2614/2, 2623 a 2624, k.ú. Úvaly u Prahy. 
Projektová dokumentace řeší přístavbu a stavební úpravy rodinného domu, dále novostavbu garáže na adrese 
Klostrmannova 389, Úaly. Není zde žádný požadavek na kácení dřevin. Projektová dokumentace dále řeší 
novou vodovodní a kanalizační přípojku. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. Jedná se o 1 bytovou 
jednotku. Po rekonstrukci bude půdorys objektu do tvaru písmene "L" o zastavěné ploše 144,31 m2, objekt bud 
dvoupodlažní s částečným podsklepením. Zastřešení bude řešeno stávající sedlovou střechou s novou 
plechovou krytinou. Novostavba garáže bude obdélníkového tvaru o zastavěné ploše 53,96 m2. Střecha objektu 
bude sedlová. V současné době je na pozemku stavebníka možnost parkování pro 2 osobní automobily. 
Projednáno s architektem města. 
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Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k přístavbě a 
stavebním úpravám rodinného domu a novostavbě garáže, na adrese Klostermannova 389, Úvaly, na pozemku 
parc. č. 2614/2, 2623 a 2624, k.ú. Úvaly u Prahy. 

 

Usnesení č. R-354/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska k přístavbě a stavebním úpravám rodinného domu a novostavbě garáže, 
na adrese Klostermannova 389, Úvaly, na pozemku parc. č. 2614/2, 2623 a 2624, k.ú. Úvaly u Prahy pro 
pana M**** H****, bytem B******** *******, *** **  P**** *-S******* 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

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

Bod 11. Žádost o vyjádření ke stavbě uličního oplocení k rodinnému domu, na adrese 
Glucksmannova 879, Úvaly, na pozemku parc. č. 3336 a 3335, 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 manželů S***********, bytem 
G************ ***, *** **  Ú**** k vyjádření ke stavbě uličního oplocení k rodinnému domu, na adrese 
Glucksmannova 879, Úvaly, na pozemku parc. č. 3336 a 3335, k.ú. Úvaly u Prahy.  
Předložený návrh uličního oplocení splňuje opatření obecné povahy č. 1/2017 vydané dne 5.9.2017 - "Regulace 
výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města Úvaly". 
Sloupky budou z tvarovek Luneta Best, barvy šedivé, prostor mezi sloupky bude vyplněn dřevěnými plaňkami o 
šířce 10 cm, světle hnědé barvy. Výška oplocení bude 160 cm.  
Projednáno s architektem města. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s výstavbou uličního oplocení na adrese G************ 
***, Ú**** rodinného domu manželů S***********. 

Usnesení č. R-355/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavbě uličního oplocení k rodinnému domu na adrese 
Glucksmannova 879, 250 82  Úvaly, na pozemku parc.č. 3336 a 3335, k.ú. Úvaly u Prahy,  pro paní A**** 
S********** a pana P**** S***********, oba bytem G************ ***, *** **  Ú**** 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

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

Bod 12. Žádost o vyjádření k novostavbě "Komunikace Úvaly - Hostín X Přišimasy - 3. část na 
pozemcích parc. č. 3960/19, 3957/37, 3958/6, 3956, 335/15, 335/24, 335/31 a 335/1, k.ú. Úvaly u 
Prahy" - po doplnění 
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost společnosti Blackback, s.r.o., se 
sídlem P. Bezruče 632, 386 01  Strakonice, IČ: 24763071, která zastupuje investora stavby společnost Kroma 3 
spol s r.o., se sídlem Náchodská 469/137, 193 00  Praha 9-Horní Počernice, IČ: 06336213, o vyjádření k 
novostavbě Komunikace Úvaly - Hostín X Přišimasy - 3.část na pozemcích parc. č. 3960/19, 3957/37, 3958/6, 
3956, 335/15, 335/24, 335/31 a 335/1, k.ú. Úvaly u Prahy.  
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Rada města na svém jednání dne 15.6.2021 tuto žádost již projednala a přijala usnesení č. R-244/2021, kterým 
nesouhlasila s vydáním souhlasného stanoviska a pověřila pana Miloslava Kolaříka k projednání podkladových 
materiálů za stanovených podmínek: 
1) pro výstavbu komunikace o šíři 6m, s jednostranným chodníkem o šíři 2m a oboustrannou izolační zelení o 
šíři každého pruhu 2m ve složení souvislé alejové stromořadí doplněné keřovým patrem 

2) bezodtokové řešení srážkových vod z komunikací s úplným zasakováním v místě do přilehlé zeleně 

Společnost Kroma podkladové materiály doplnila a nyní je opětovně předkládáme Radě města ke schválení. 
Projednáno s architektem města. 
 

Stavba je dělena na následující stavební objekty: SO 103 - Komunikace Úvaly - III. etapa, SO 121 - Polní cesta 
k Hostínu, SO 301 - Úprava melioračního svodu a SO 801 - Vegetační úpravy. 
SO 103 - Komunikace Úvaly - III. etapa 

Jedná se o návrh třetí etapy účelové komunikace v Úvalech, která plynule navazuje na druhou a první etapu 
komunikace v místě napojení silnice III/10168, včetně silničních příkopů a dopravního značení. Třetí etapa řeší 
návrh účelových komunikací, osa komunikace 103.1 je dlouhá 104,37 m a osa 103.2 je dlouhá 133,82 m. 
Stavební objekt byl koordinován se stavbou I/12 Běchovice - Úvaly se společností PUDIS a.s.. Sjezdy jsou 
navrženy vlevo i vpravo o šířce 7 m. Stavba bude užívána k dopravnímu provozu. Stavba nevyžaduje žádné 
kácení dřevin. V blízkosti stavby se nenacházejí žádné stávající inženýrské sítě. Dešťové vody z povrchu 
komunikace budou povrchově odváděny do příkopů podél komunikace, kde budou přirozeně vsakovány. 
SO 121 - Polní cesta k Hostínu 

Objekt řeší úpravu polní cesty z důvodu vyřešení kolize stávající polní cesty a meliorace. Délka úpravy je 14,9 
m. Polní cesta je odvodněna příčným a podélným sklonem do okolního terénu.  
SO 301 - Úprava melioračního svodu  
Jedná se o úpravu stávající meliorační stoky, která slouží pro odvodnění polí. Z důvodu zkapacitnění stoky 
bude provedeno její prohloubení  a úprava svahů příkopu. Dále bude provedeno výškové přeložení trubní části 
meliorační stoky. Změna meliorační stoky je prováděna jako příprava pro stavbu I/12 Běchovice-Úvaly.  
SO 801 - Vegetační úpravy. 
Při sadovnických úpravách u nové komunikace, která navazuje na Komunikace Úvaly - Hostín X Přišimasy, 
dojde celkem k ozelenění 3140 m2 ploch. Plocha o výměře 3140 m2 bude zatravněna. 
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství nesouhlasí s předloženým řešeným odvodnění 
komunikace a navrhuje provedení hydrologických výpočtů, i ve vztahu k přeložce, společně s ŘSD a předložení 
následného návrhu vsakování dešťových vod v místě a zároveň komise doporučuje výsadbu stromové aleje 
podél komunikace. 
Komise pro výstavbu, územního plánování a investice bere na vědomí předložený návrh akce „Komunikace 
Úvaly - Hostín x Přišimasy - 3. část“ 
Usnesení nebylo přijato z důvodu nedostatečného počtu hlasů 

Usnesení č. R-356/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s vydáním souhlasného stanoviska k novostavbě Komunikace Úvaly - Hostín X Přišimasy - 3. část, na 
pozemcích parc. č. 3960/19, 3957/37, 3958/6, 3956, 335/15, 335/24, 335/31 a 335/1, všechny v k.ú. Úvaly u 
Prahy, pro objednatele stavby Kroma 3 spol. s r.o., se sídlem Náchodská 469/137, 193 00  Praha 9 - Horní 
Počernice, IČ: 06336213, za stanovených podmínek: 
1) pro výstavbu komunikace o šíři 6m, s jednostranným chodníkem o šíři 2m a oboustrannou izolační zelení 
o šíři každého pruhu 2m ve složení souvislé alejové stromořadí doplněné keřovým patrem 

2) bezodtokové řešení srážkových vod z komunikací s úplným zasakováním v místě do přilehlé zeleně 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 13. Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu záměru žadatele 

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

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost manželů ***. R**** a P****** 
S**********, oba  bytem K H****** ****, *** **  Ú****  o schválení "Dohody o poskytnutí investičního příspěvku 
městu ke stavebnímu záměru žadatele" na stavební záměr výstavby rodinného domu, v ulici Fibichova, Úvaly, 
na pozemku parc. č. 2708/2 a 2708/3, k.ú. Úvaly u Prahy, na základě usnesení rady města ze dne 12.1.2021, 
usnesení č. R-27/2021. Dohoda o investičním příspěvku je již podepsána ze strany žadatele, včetně příloh - a to 
průvodní zprávy k projektové dokumentaci, vizualizace a základní koordinační situací stavby, které tvoří 
nedílnou součást této předložené Dohody. 
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí investičního příspěvku 
městu ke stavebnímu záměru žadatele na stavební záměr výstavby rodinného domu, na pozemku parc. č. 
2708/2 a 2708/3, k.ú. Úvaly u Prahy. 
 

Dopad na rozpočet města:   Kapitola - /Položka 1348   Částka + 90 000,- Kč 

Usnesení č. R-357/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s uzavřením "Dohody o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu záměru žadatele" na 
stavební záměr výstavby rodinného domu, na pozemku parc. č. 2708/2 a 2708/3, k.ú. Úvaly u Prahy s 
panem **** R***** S******* a paní P******* S*********, oba bytem K H****** ****, *** **  Ú**** 

I I .   pověřu je  

k podpisu této Dohody o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu záměru žadatele 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

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

Bod 14. Uzavření dodatku č. 2 na akci "Zateplení budovy B Základní školy v Úvalech" 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Rada města dne 26.5.2020 usnesením č. R - 277/2020 schválila výběr dodavatele na akci "Zateplení budovy B 
Základní školy v Úvalech" včetně schválení uzavření smlouvy o dílo na stavební práce s vybraným dodavatelem 
BBP Stavby, s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Praha 7, 170 00, IČO: 03875199 a Základní školou Úvaly 
š.p.o.  
V rámci realizace stavby vyplynuly vícepráce a méněpráce na které byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
s tím, že konečná hodnota stavebních prací byla 7.085.607,95 Kč bez DPH (8.573.585,62 Kč vč. DPH) - 
uzavření dodatku mezi společností BBP Stavby, s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, Praha 7, 170 00, IČO: 
03875199 a Základní školou Úvaly š.p.o. byl schválen Radou města dne 15.9.2020 usnesením č. R-455/2020. 
Náklady na realizaci této stavby byly hrazeny z rozpočtu Základní školy Úvaly š.p.o. 
V souladu s výše uvedeným byla hotová a dokončená stavba předána a zkolaudována. 
Strany se dohodly na změně způsobu realizace zbývající části Zádržného dle 5.9(b) Smlouvy a to tak, že 
Zhotovitel může Zádržné v celkové výši 5 % Ceny (tj. ve výši 428.679,28 Kč) nahradit bankovní zárukou, jejíž 
text podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení Objednatelem.  
Dále se dodatkem do smlouvy o dílo doplňuje v ustanovení čl. 8.3 Smlouvy nové písmeno l) ve znění: v případě 
porušení povinností Zhotovitele předložit Objednateli prodlouženou či obnovenou bankovní záruku v souladu s 
odstavcem 5.3 této Smlouvy a ve lhůtách tam uvedených smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc 
korun českých), a to za každý den takového prodlení.“ 
Návrh dodatku č. 2 byl konzultován s právním zástupcem města. 
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Usnesení č. R-358/2021 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo mezi společností BBP Stavby, s.r.o., se sídlem Korunovační 103/6, 
Praha 7, 170 00, IČO: 03875199 a základní školou Úvaly š.p.o., Arnošta z Pardubic 8, Úvaly, 250 82 na akci 
"Zateplení budovy B Základní školy v Úvalech" 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

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

Bod 15. Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 4.1.2016 - pronájem nebytových 
prostor v části přízemí objektu č.p.98, Husova ulice, Úvaly - knihovna 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Rada města dne 24.11.2015 souhlasila usnesením č.R-531/2016 s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitostí na 
pronájem nebytových prostor v části přízemí objektu č.p.98, Husova ulice, Úvaly využívaný jako knihovna mezi 
D******** I*****, ***** ********* *.*.****, ***** a městem Úvaly se sídlem Arnošta z Pardubic č.p.95, Úvaly na dobu 
určitou a to do 31.12.2016. Rada města dne 6.9.2016, usnesením č.R-396/2016 schválila uzavření dodatku č.1 
na prodloužení doby nájmu a to do 31.12.2024 s možnosti prodloužení. 
Z důvodu končící doby pronájmu na výše uvedené nebytové prostory je nutné na další pronájem uzavřít 
dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti. Dodatek č.2 byl zpracován a schválen právníkem města. 
 

Dopad na rozpočet: - 150 600,-Kč/rok 

kapitola 3314 položka 5164 

Usnesení č. R-359/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitostí ze dne 4.1.2016 ve věci prodloužení doby 
pronájmu nebytových prostor v části přízemí objektu č.p.98, Husova ulice, Úvaly do 31.12.2024, které město 
Úvaly využívá jako městskou knihovnu uzavřené mezi D******** I*****, ***** ********* ********, ***** a městem 
Úvaly se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, Úvaly, zastoupené Petrem Boreckým. Výše nájemného se 
stanovuje na 150 600,-Kč/rok,  na dobu určitou po dobu 3let tj. s možností prodloužení 

I I .   pověřu j e  

podpisem Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu části nebytových prostor ze dne 4.1.2016 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (veřejná 
kopie) 

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

Bod 16. Pronájem nebytového sklepního prostoru v části objektu č.p. 181, Škvorecká ulice, Úvaly 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Na pronájem nebytového sklepního prostoru v objektu čp.181, ulice Škvorecká, Úvaly  je uzavřena nájemní 
smlouva na dobu určitou s paní E*** B********. Doba pronájmu končí dne 5.9.2021. Z důvodu zákona o obcích je 
nutné z důvodu nájmu nemovitostí nad 30 dnů (s výjimkou bytů) vyvěsit záměr k pronájmu a znovu schválit 
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příslušnou smlouvu s vybraným nájemcem. Odbor investic a dopravy navrhuje, aby v záměru bylo uvedeno, že 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 5.9.2022 s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu 1 roku a v případě, že výpověď kterékoliv ze stran nebude druhé straně doručena ve lhůtě 60 dnů před 
každým vypršením smlouvy, bude prodloužena automaticky o další 1 rok. 

Usnesení č. R-360/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

vyhlášením záměru pronájmu nebytového sklepního prostoru o výměře 20 m2 v objektu města č.p. 181, ul. 
Škvorecká pro E** B******** 

I I .   jmenu je  

výběrovou komisi v tomto složení: 
Josef Polák, Blanka Viktorová, Anežka Růžičková, Adriana Bednarčíková, Daniela Jahnová,  
Náhradní členové komise: 
Alexis Kimbembe, Eva Kopecká, Ing. Renata Stojecová, Marcela Benešová, Jitka Hamouzová 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - záměr 
přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 17. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6006818/VB/01 

akce: výměna 2sloup TS "Parketárna" 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č.IE-12-6006818 pro společnost ČEZ Distribuce se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035 zastoupena na základě jí písemně udělené platné plné moci ze dne 
14.4.2021 evidenční číslo PM - 155/2021 společností Maděra a Šípek, spol.s.r.o., se sídlem Kluk 116, 
Poděbrady, 290 01, IČO:24729035, DIČ:CZ24729035. 
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parc.č.314/1, katastrální území Úvaly u Prahy. Smlouva o uzavření 
budoucí smlouvy byla schválena radou města dne 20.2.2018 usnesením č.R - 49/2018 a podepsána 14.3.2018. 
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene byl konzultován a schválen právníkem města. 
 

Dopad na rozpočet: + 5 000,-Kč bez DPH 

kapitola 6409 položka 2119 

Usnesení č. R-361/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6006818/VB/01 na pozemku parcelní 
číslo 314/1 , katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 
82, Úvaly, IČO:240931, zastoupené vedoucím odboru investic a dopravy a společností ČEZ Distribuce se 
sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035 
zastoupené na základě jí písemně udělené platné plné moci ze dne 14.4.2021 evidenční číslo PM - 
155/2021 společností Maděra a Šípek, spol.s.r.o., se sídlem Kluk 116, Poděbrady, 290 01, IČO:24729035, 
DIČ:CZ24729035 

I I .   schva lu je  

předložené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-6006818/VB/01 na pozemku 
parcelní číslo 314/1, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 
čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupené vedoucím odboru investic a dopravy a společností ČEZ 
Distribuce se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ 
CZ24729035 zastoupené na základě jí písemně udělené platné plné moci ze dne 14.4.2021 evidenční číslo 



                     Strana 13/20 

PM - 155/2021 společností Maděra a Šípek, spol.s.r.o., se sídlem Kluk 116, Poděbrady, 290 01, 
IČO:24729035, DIČ:CZ24729035 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve smyslu tohoto usnesení 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IE-12-
6006818/VB/01 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - situace 

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

Bod 18. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024935/001 akce:Úvaly-kNN-pro 
p.č.3229/1 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 
č.IV-12-6024935/001, stavba: Úvaly - kNN - pro p.č.3229/1 pro společnost ČEZ Distribuce se sídlem Děčín, 
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, DIČ CZ24729035 zastoupena na základě 
písemně udělené plné moci společností AZ Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 01, 
IČO:45149909, DIČ:CZ45149909. 
Věcné břemeno bude zřízeno na pozemku parc.č.3073/2, 3074, 3076/7, 3076/10 a 3230/3, katastrální území 
Úvaly u Prahy. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy byla schválena radou města dne 7.4.2020 usnesením č.R 
- 188/2020 a podepsána 20.5.2020. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene byl konzultován a schválen 
právníkem města. 
 

Dopad na rozpočet: + 31 100,-Kč bez DPH 

kapitola 6409 položka 2119 

 

Usnesení č. R-362/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024935/001 na pozemcích parcelní 
číslo 3073/2, 3074, 3076/7, 3076/10 a 3230/3, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, se 
sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupené vedoucím odboru investic a 
dopravy a společností ČEZ Distribuce se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností AZ 
Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 01, IČO:45149909, DIČ:CZ45149909 

I I .   schva lu je  

předložené znění Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-6024935/001 na pozemcích 
parcelní číslo 3073/2, 3074, 3076/7, 3076/10 a 3230/3, katastrální území Úvaly u Prahy mezi městem Úvaly, 
se sídlem Arnošta z Pardubic čp.95, 250 82, Úvaly, IČO:240931, zastoupené vedoucím odboru investic a 
dopravy a společností ČEZ Distribuce se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, 
IČO 24729035, DIČ CZ24729035 zastoupené na základě písemně udělené plné moci společností AZ 
Elektrostav, a.s., se sídlem Bobnická ulice 2020, Nymburk, 288 01, IČO:45149909, DIČ:CZ45149909 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti ve smyslu tohoto usnesení 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 



                     Strana 14/20 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č.IV-12-
6024935/001 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - geometrický plán 

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

Bod 19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-
12-6002401/VB/1, Úvaly - přel.VN parc.č.3790 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-6002401/VB/1, Úvaly-přel.VN parc.č.3790 mezi společností ČEZ 
Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV - Podmokly, 405 02, IČO: 24729035, CZ24729035  a  
městem Úvaly, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, IČO:240 93. Věcné břemeno bude zřízeno na 
pozemcích parc.č. 3845/5, 3845/1, 3845/4, 3841/339, 3841/336, 3841/337 v k.ú. Úvaly.  
Výše uvedená smlouva je navržena dle nově schváleného vzoru radou města 20.2.2018, usnesením č.R-
50/2018. Jedná se o koordinovanou stavbu s městem Úvaly na základě uzavření smlouvy podle § 88 
Stavebního zákona pro lokalitu " Radlická čtvrť - Úvaly" ze dne 4.8.2020, ve které se město Úvaly zavázalo 
spolupracovat při realizaci záměrů společnosti. Z tohoto důvodu se nebude uzavírat smlouva o kauci. Návrh 
smlouvy o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti byl schválen právníkem města. 
Dopad na rozpočet: + 9 500,-Kč bez DPH 

 

Usnesení č. R-363/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-
6002401/VB/1, Úvaly - přel.VN parc.č.3790 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, zastoupené vedoucím odboru investic a dopravy.  Věcné břemeno bude zřízeno na 
pozemcích parcelní číslo 3845/5, 3845/1, 3845/4, 3841/339, 3841/336, 3841/337 v katastrálním území Úvaly 
u Prahy 

I I .   schva lu je  

předložené znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-
12-6002401/VB/1, Úvaly - přel.VN parc.č.3790 

I I I .   pověřu je  

podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IZ-12-
6002401/VB/1, Úvaly - přel.VN parc.č.3790 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 30.9.2021 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - situace 

Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě přepravní 
soustavy plynu 

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

Bod 20. Zpracování projektové dokumentace na doplnění jednostranného chodníku v ulici 
Škvorecká - západ, Úvaly 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města cenovou nabídku na objednání služeb - zpracování projektové 
dokumentace (dále jen PD) na doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká - západ, Úvaly. V ulici 
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Škvorecká není vybudován chodník na žádné straně komunikace. Z důvodu bezpečnosti chodců je nutné 
doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká. Na základě výše uvedeného odbor investic a dopravy 
zajistil cenovou nabídku na zpracování PD - doplnění jednostranného chodníku na výše uvedenou ulici 
Škvorecká - západ od společnosti PPU spol. s r.o. sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, IČO 49613481 
v hodnotě 154.00,00 Kč bez DPH (186.340,00 Kč včetně DPH). PD bude zpracována v úrovni projektové 
dokumentace pro společné povolení (DUSP). Předmětem PD je chodník na severní straně komunikace 
Škvorecká od rybníka Fabrák po ulici Škvoreckou (úsek sever - jih). Podmiňující investicí je přeložka 
slaboproudého vrchního vedení, které vede na severní straně komunikace a přeložka dvou svítidel veřejného 
osvětlení, které je umístěno na dvou dřevěných sloupech (z celkového počtu 4 dotčených sloupů) vrchního 
vedení slaboproudu. Požadovaný rozsah zpracování a obsah projektové dokumentace pro doplnění chodníku 
vychází z příslušných vyhlášek o dokumentaci staveb. Předmětem předkládané cenové nabídky není přeložka 
vrchního vedení slaboproudu, ani přeložka svítidel VO. 
Součástí nabídky je dále zajištění přípravných prací. Jde jednak o polohopisné a výškopisné zaměření staveb 
daného místa (pro zřízení chodníku) a zajištění informací o průběhu stávajících inženýrských sítí u správců 
těchto sítí (včetně zakreslení jejich polohy do situačního podkladu). V cenové nabídce je zahrnuta i inženýrská 
činnost spočívající v zajištění potřebných vyjádření k dokumentaci a podání žádosti o společné povolení 
(DUSP).  

Cenová nabídka vychází jednak ze subdodávek přípravných prací a jednak z ceníku projektových prací UNIKA 
(2020) - na základě stanovených předpokládaných investičních nákladů stavby.  
Zpracování PD bude hrazeno v roce 2022. Finanční prostředky je nutné zahrnout do rozpočtu na rok 2022 - 
kapitola 2212 - 6121 

 

Dopad na rozpočet: 154.00,00 Kč bez DPH (186.340,00 Kč včetně DPH) - zahrnout do rozpočtu na rok 2022 - 
kapitola 2212-6121 

 

Usnesení č. R-364/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním služeb - zpracování projektové dokumentace - doplnění jednostranného chodníku v ulici 
Škvorecká - západ v Úvalech dle specifikace v objednávce a dle cenové nabídky 154.000,00 Kč bez DPH 
(186.340,00 Kč včetně DPH) od společnosti PPU spol. s r.o. sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10, 
IČO 49613481, finanční prostředky je nutné zahrnout do rozpočtu města na rok 2022 - kapitola 2212-6121 z 
důvodu financování zpracování PD v roce 2022 

I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem objednávky na zpracování projektové dokumentace - doplnění jednostranného chodníku 
v ulici Škvorecká - západ v Úvalech se společností PPU spol. s r.o. sídlem Vyžlovská 2243/36, 100 
00 Praha 10, IČO 49613481 dle cenové nabídky v částce 154.000,00 Kč bez DPH (186.340,00 Kč 
včetně DPH), finanční prostředky je nutné zahrnout do rozpočtu města na rok 2022 - kapitoly 2212-
6121 z důvodu financování PD v roce 2022 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - cenová nabídka 

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

Bod 21. Prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na bytovou jednotku v objektu města č.p.527, 
ul. Pražská, Úvaly paní S.V. 
Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města žádost o prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na 
bytovou jednotku v objektu č.p.527, ul. Pražská, Úvaly paní S***** V*****, bytem Pražská 527, Úvaly. Jedná se o 
místnost č.1 - 1kk a místnost č.2 - 1kk - celkem výměra 47,81 m2. Paní S***** V***** řádně plní povinnosti 
vyplývající z nájemní smlouvy. Rada města dne 27.4.2021 usnesením č. R-181/2021 schválila přidělení výše 
uvedené bytové jednotky paní S***** V***** na přechodnou dobu 4 měsíců tzn. do konce srpna 2021 z důvodu, 
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že od září 2021 měla paní S***** V***** přislíbené bydlení v obci Květnice. Paní S***** V***** má nadále 
přislíbené bydlení v Květnici, ale z důvodu prodloužení stavebních prací u bytu od pronajímatele se pronájem 
bytu v Květnici posouvá na říjen 2021.  
Z výše uvedeného důvodu paní S***** V***** žádá o prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na 
přechodnou dobu 2 měsíců tzn. do 31.10.2021. Dodatek byl schválen právním zástupcem města. 
Dopad na rozpočet: + 6.088,- Kč, kapitola 3612-2132, 3612-2111 

 

Usnesení č. R-365/2021 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

žádost o prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na bytovou jednotku (místnost č.1 - 1kk a místnost č.2 
- 1kk) v objektu města č.p.527, ul. Pražská, Úvaly paní S***** V*****, bytem Pražská 527, Úvaly na 
přechodnou dobu a to do 31.10.2021 

I I .   schva lu je  

prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.1 na bytovou jednotku (místnost č.1 - 1kk a místnost č.2 - 1kk) v 
objektu města č.p.527, ul. Pražská, Úvaly paní S***** V*****, bytem Pražská 527, Úvaly na přechodnou dobu 
2 měsíců a to do 31.10.2021 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Dodatku ve smyslu tohoto usnesení 

IV .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Dodatek č.1 s citl.údaji 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Dodatek č.1 bez citl.údajů 

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

Bod 22. Prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.2 na bytovou jednotku č.2 v objektu města č.p.7, 
Arnošta z Pardubic, Úvaly pro zaměstnance školy pana V.H. 
Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města žádost o prodloužení nájemní smlouvy zaměstnance školy 
pana V******* H*****, bytem D********** *.*.***, *** ** *****. Jedná se o služební byt č.2 v objektu města č.p.7, 
Arnošta z Pardubic, Úvaly. Ředitel základní školy Lukáš Kunc souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s 
panem V******** H******. Nájemní smlouva bude prodloužena Dodatkem č.2 na dobu určitou a to do 30.4.2022. 
 

Dopad na rozpočet: + 44.688,- Kč kapitola 3612-2132, 3612-2111 

Usnesení č. R-366/2021 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro zaměstnance školy pana V******* H*****, bytem D********** *******, 
*****, na služební byt č.2 v objektu města č.p.7, Arnošta z Pardubic, Úvaly 

I I .   schva lu je  

prodloužení nájemní smlouvy Dodatkem č.2 na služební byt č.2 pro zaměstnance školy pana V******* H***** 
bytem D********** *******, *** ** ***** v objektu města č.p.7, Arnošta z Pardubic do 30.4.2022 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucího odboru investic a dopravy OID 

1.  podpisem Dodatku nájemní smlouvy 

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

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek č.2 s citl.údaji 
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Dodatek č.2 bez citl.údajů 

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

Bod 23. Modernizace umývacích center - nákup profesionálních myček a nerezového vybavení  - MŠ 
Kollárova, Úvaly 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Na základě požadavků ředitelky mateřské školy Úvaly byly provedeny letos určité práce ve všech školkách jako 
např. rekonstrukce zahradní chaty v MŠ Pražská, pravidelné nátěry ve školce Bulharská, opravy venkovních 
boxů, oprava podezdívky u kontejnerové buňky, oprava dřevěného obložení zábradlí v MŠ Kollárova a další. 
Naplánovaná výměna podlahové krytiny - linolea na chodbách (2 velké chodby + přípravné kuchyňky) v objektu 
MŠ Kollárova se bohužel přes tyto prázdniny nestihla (nedostupnost materiálu, dovolené řemeslníků a provoz 
školky), tyto práce budou naplánované na příští rok 2022 (hned na začátek prázdnin) s tím, že i paní ředitelka 
zkoordinuje s touto akcí výměnu starých skříní, které jsou na chodbách umístěny (při pokládce musí být 
demontovány). 
Odbor investic a dopravy po domluvě s paní ředitelkou navrhuje zajistit pro školku modernizaci umývacích 
center - nákup profesionálních myček a nerezového vybavení, MŠ Kollárova (pro třídu jablíček). Jedná se o 
nákup průmyslové podstolové myčky stolního nádobí a nerezový pracovní stůl s 2- dřezem + zařízení k tomu. 
Byl proveden průzkum cen na trhu (spol. Intergast a.s., Kovoslužba Praha a.s., Dodavatelské služby CZ, divize 
technologie gastro). Na základě tohoto průzkumu a doporučení jsme zajistili cenovou nabídku u firmy 
Dodavatelské služby-CZ, divize: technologie gastro, Za Mlýnem 1721, Hostivice. S touto společností má školka 
velmi dobré zkušenosti: zajišťovali vybavení gastra do školky Bulharská, dále již modernizovali 1 umývací 
centrum v kuchyňce MŠ Kollárova. 
Cenová nabídka činí 89.471,- Kč bez DPH (108.260,- Kč vč. DPH) za 1 umývací centrum.Termín dodání: 4-6 
týdnů od objednání. Možný termín realizace, kdy školka je mimo provoz jsou vánoční prázdniny od 27.12.-
31.12.2021. Druhé umývací centrum pro třídu berušek bude naplánováno na příští rok 2022. 
V případě, že se stihnou zkoordinovat práce bude položeno v kuchyňkách i nové linoleum a obklady po jedné 
straně stěny místnosti. 
 

Dopad na rozpočet: 108.260,- Kč vč. DPH - 3111/311 - 5171 + náklady na obklad a novou podlahu (TSÚ, p.o.) - 
prostředky jsou zajištěny v rozpočtu na rok 2021 

Usnesení č. R-367/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

1.  modernizací umývacích center - nákup profesionálních myček a nerezového vybavení  - MŠ Kollárova, 
Úvaly pro třídy jablíček a berušek 

2.  objednáním umývacího centra - nákup profesionální myčky a nerezového vybavení pro třídu jablíček, 
MŠ Kollárova dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku ve výši 89.471,- Kč bez DPH (108.260,- 
Kč vč. DPH) u společnosti Dodavatelské služby-CZ, divize: technologie gastro, Za Mlýnem 1721, 
Hostivice, IČO: 70785091 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  podpisem objednávky s vybraným dodavatelem 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-cenová nabidka 

přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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Bod 24. Oprava povrchu ulice Šafaříkova Úvaly 

Předkladatel: Miroslav Hofman, OID 

Na základě uzavřené plánovací smlouvy a dodatku č. 1 plánovací smlouvy pro lokalitu "Lokalita Výpustek 2, 
Úvaly" mezi městem Úvaly a developerem Exafin otevřený podílový fond, má developer povinnost po ukončení 
svého stavebního záměru nahradit v ulici Šafaříkova stávající povrch komunikace novým povrchem ze zámkové 
dlažby. Město Úvaly se zavázalo připraveností podkladových vrstev komunikace v ulici Šafaříkova. 
Odbor investic a dopravy předkládá cenovou nabídku od zhotovitele Easy Building s.r.o., který pro společnost 
Exafin zajišťuje opravu ulice Šafaříkova. Cenová nabídka činí: pro město Úvaly - 1.081.098,70 Kč vč. DPH pro 
Exafin - 763.207,50 Kč vč. DPH 

Dopad na rozpočet: 2212-5171 - nutno zajistit v RO č. 4 (v rozpočtu 700.000,- Kč, potřeba navýšit v RO č. 4 o 
381.098,70 Kč. vč. DPH) 

 

Usnesení č. R-368/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

objednáním prací k zajištění opravy komunikace ulice Šafaříkova dle specifikace v objednávce (podkladní 
vrstvy komunikace a osazení silničních obrubníků) za cenovou nabídku ve výši 893.470,- Kč bez DPH 
(1.081.098,70 Kč vč. DPH) od společnosti Easy Building s.r.o, Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 
Praha, IČO: 02838168 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  podpisem objednávky s vybraným zhotovitelem 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-cenova nabídka 

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

Bod 25. Směrnice Základní školy Úvaly - Provádění doplňkové činnosti 
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Ředitel ZŠ předkládá radě města na vědomí vnitřní směrnici Provádění doplňkové činnosti. 

Usnesení č. R-369/2021 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na vědomí  

vnitřní směrnici Základní školy Úvaly -  Provádění doplňkové činnosti 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - směrnice Provádění doplňkové činnosti 
přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

Bod 26. Dohoda o užívání věci - použití vybavení místností pro volby - Městský dům dětí a mládeže 
Úvaly, příspěvková organizace 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Správní odbor předkládá radě k odsouhlasení dohodu o užívání věci dle občanského zákoníku - použití 
vybavení místností v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR včetně doby pro sčítání 
hlasů v objektu Městského domu dětí a mládeže Úvaly, příspěvkové organizace,  částka za užívání 4 500,- Kč. 
Tyto náklady budou městu proplaceny v rámci úhrady nákladů voleb. 
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Usnesení č. R-370/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s uzavřením dohody o užívání věci s Městským domem dětí a mládeže Úvaly, příspěvkovou organizací,  o 
použití vybavení místností pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  ve dnech 8.10.- 
9.10.2021 za cenu 4 500,- Kč 

I I .   pověřu je  

1.  Ing. Alexise Kimbembeho, uvolněného místostarostu 

1.  podpisem dohody 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - dohoda  MDDM Úvaly 

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

Bod 27. Dohoda o užívání věci - použití vybavení místností pro volby - Základní škola Úvaly 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Správní odbor předkládá radě k odsouhlasení dohodu o užívání věci dle občanského zákoníku - použití  
vybavení  místností v době konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR včetně doby pro sčítání 
hlasů v objektu Základní školy Úvaly, částka za užívání 4 500,- Kč. Tyto náklady budou městu proplaceny v 
rámci úhrady nákladů voleb. 

Usnesení č. R-371/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s uzavřením dohody o užívání věci se Základní školou Úvaly o použití vybavení místností pro zajištění voleb 
do  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8.10.- 9.10.2021 za cenu 4 500,- Kč 

I I .   pověřu je  

1.  Ing. Alexise Kimbembeho, uvolněného místostarostu 

1.  podpisem dohody 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2021 

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - dohoda - ZŠ Úvaly 

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

Bod 28. Zrušení usnesení R-290/2021 ze dne 15.6.2021 

Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR 

Rada města na svém jednání dne 15.6.2021 přijala usnesení R-290/2021, kterým  souhlasila s poskytnutím 
finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč Středočeskému pěveckému sboru z.s. , IČO 09080945, se sídlem 
Janáčkova 1386, Úvaly na zajištění koncertu konaného 20.6.2021 v Úvalech, schválila uzavření veřejnoprávní 
smlouvy a pověřila místostarostu Kimbembeho jejím podpisem.  
Radě města je předkládán návrh na zrušení tohoto usnesení, neboť koncert proběhl ve spolupráci s kulturní 
komisí a  náklady ve výši 3 000,- byly uhrazeny přímo z kapitoly kultura z rozpočtu města. 
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Usnesení č. R-372/2021 

Rada města Úvaly 

I .   ruš í  
usnesení R-290/2021 ze dne 15.6.2021 ve znění: 
Rada města Úvaly 

I. souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 3 000,- Kč Středočeskému pěveckému sboru z.s. , 
IČO 09080945, se sídlem Janáčkova 1386, Úvaly na zajištění koncertu konaného 20.6.2021 v Úvalech 

II. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje místostarostu Kimbembeho jejím podpisem 

III. ukládá vedoucí odboru správního OSPR zajistit realizaci tohoto usnesení 

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

Bod 29. Žádost o využívání sálku v DPS 

Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Radě města tajemnice přednesla žádost ředitele CZP Jirny o možnost využití sálku v DPS pro potřeby očkování 
1x týdně. Město Úvaly organizovalo očkování proti Covid- 19 v  sokolovně TJ Sokol Úvaly ve spolupráci s 
výjezdním očkovacím týmem CZP Jirny. Dne 19.8.2021 bylo ukončeno očkování, kdy každý občan u Úval a 
okolních obcí ve věku 16 +, který měl zájem byl očkován dvěmi dávkami.  
Radě města je přednesen návrh pokračovat s možností v omezené míře tj. 1 den v týdnu cca 1 hodina v 
nabídce očkování v Úvalech v sále DPS opět ve spolupráci s výjezdním týmem CZP Jirny. 

Usnesení č. R-373/2021 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  
s bezplatným využíváním sálku v DPS za účelem pokračovat v nabídce očkování proti Covid - 19 
výjezdovým očkovacím týmem CZP Jirny v rozsahu dle zájmu a potřeby 

I I .   uk ládá  

1.  tajemník úřadu 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení ve spolupráci s vedoucí OSPR 

Termín: do odvolání 

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

30. Dotazy, iniciativní návrhy členů rady 

 

31. Různé 

Radní vyjádřili poděkování pí Aleně Gotvaldové za příkladné jednání v krizové situaci při záchraně lidského 
života při pádu do studny. Poděkování vyjádřili radní předáním kytici a věcného daru. 

32. Ukončení jednání 
 

Místostarosta ukončil jednání v 9:30 hodin. 

 

Ing. Alexis Kimbembe 
místostarosta 

 

Josef Polák 
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. 
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Smlouva č. 1190900491 

o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
 

 

Smluvní strany  

 

 

Státní fond životního prostředí České republiky 

se sídlem:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 

korespondenční adresa:   Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 

IČO:     00020729 

zastoupený:    Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem SFŽP ČR  

bankovní spojení:    Česká národní banka 

číslo účtu:   40002-9025001/0710 

(dále jen „Fond“) 

 

a 

 

město Úvaly 

se sídlem:    Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

korespondenční adresa:   Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 

IČO:     00240931 

zastoupený:    Mgr. Petrem Boreckým 

bankovní spojení:    Česká národní banka 

číslo účtu:   94-1110201/0710 

(dále jen „příjemce podpory“) 

 

se dohodly takto: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen 

„Smlouva“) se uzavírá na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí č. j. SFZP 

106115/2021 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

ze dne 30. 07. 2021 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních 

prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu 

Životní prostředí (dále jen „Směrnice MŽP“), platné ke dni podání žádosti.  

2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č. 9/2019 

k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, vydanou 

podle čl. 3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva“), a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným 

touto Směrnicí MŽP a Výzvou. 

3) Podpora je určena výhradně na akci: 

„Zelené Úvaly“ 

(dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v roce 2020. Akce je neinvestiční. 
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II. 

Výše dotace 

 

1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 211 808 Kč (slovy: dvě 

stě jedenáct tisíc osm set osm korun českých). 

2) Skutečná výše podpory je limitována částkou uvedenou v bodu 1. Pokud skutečné výdaje akce překročily 

nebo překročí uvedenou částku, uhradí příjemce podpory toto překročení z vlastních zdrojů. 

3) Výše podpory je stanovena na základě doložených způsobilých výdajů ve výši 314 217 Kč tj. výdajů 

na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených výdajů na realizaci akce 

a které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu (t. j. po zahájení projektu a před ukončením 

projektu), nejdříve však ode dne vyhlášení Výzvy, s výjimkou výdajů na zpracování odborného posudku. 

4) Určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory vychází ze znění čl. 8 Výzvy. 

 

 

III. 

Platební podmínky 

 

1) Podpora dle článku II bodu 1 bude při splnění podmínek této Smlouvy vyplacena jednorázově bankovním 

převodem peněžních prostředků v korunách českých z bankovního účtu Fondu na bankovní účet 

příjemce podpory. 

2) Fond není povinen poskytnout finanční prostředky dříve, než příjemce podpory Fondu předloží příslušné 

doklady prokazující oprávněnost vynaložených finančních prostředků. 

3) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní 

některou z povinností stanovených touto Smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. 

To platí i pro případ, že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradil nebo nehradí z vlastních 

zdrojů veškeré výdaje projektu. Ustanovení článku V. bodu 1 tím není dotčeno.  

4) Doložení dokončení realizace akce provede příjemce podpory v souladu s čl. 11 písm. b) a čl. 13.6 Výzvy. 

 

 

IV. 

Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory 

 

1) Příjemce podpory:  

a) prohlašuje, že splnil účel akce tím, že  

- vysadil 40 ks stromů „Listnatý/ovocný strom s obvodem kmínku v 1 metru 12 cm a více“, 

- realizoval závlahový systém potřebný k zajištění závlahy realizované výsadby, 

- zpracoval odborný posudek a zajistil odborný dozor při realizaci výsadby 

- provedl publicitu v souladu s čl. 14 Výzvy. 

- akce byla provedena podle Fondem odsouhlasené žádosti o podporu ze dne 06. 04. 2020 

a odborného posudku, včetně případných změn a doplňků těchto dokumentů, pokud je Fond 

odsouhlasil, 

- akce byla provedena na pozemcích ve vlastnictví příjemce podpory, popřípadě též na pozemcích, 

jejichž vlastník vyslovil souhlas s realizací akce a zajištěním udržitelnosti akce (včetně následné 

péče a údržby realizovaného opatření a provádění kontroly podle písm. b) odrážky čtvrté) po dobu 

10 let od ukončení realizace akce (příslušné doklady byly příjemcem podpory Fondu předány), 
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Příjemce podpory bere přitom na vědomí, že pokud toto prohlášení není pravdivé, bude přijetí podpory 

podle této Smlouvy považováno za neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých ze státního 

fondu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a že mohou být uplatněny sankce podle tohoto zákona. 

b) se zavazuje k tomu, že:  

- bude dodržovat ustanovení Směrnice MŽP a Výzvy, 

- zajistí následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň 3 let od ukončení realizace projektu 

(tj. od ukončení výsadby) do dosažení plné funkčnosti stromu (zálivka, výchovný řez, kontrola 

a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, 

ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromku v případě jeho úhynu), 

- zabezpečí, že účel, pro který je poskytnuta podpora podle této Smlouvy, bude řádně plněn po dobu 

10 let od dokončení akce, a to i v případě, že dojde ke změně vlastníka pozemků, na kterých je akce 

realizována,  

- umožní provádět kontrolu provedení akce na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů 

osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to do uplynutí lhůty 

10 let od dokončení realizace akce, 

- bude dodržovat pravidla publicity dle pokynů v čl. 14 Výzvy. 

2) Příjemce podpory je dále povinen: 

a) vést o použití poskytnutých prostředků samostatnou průkaznou evidenci v souladu s právními 

předpisy, pokud tyto právní předpisy ukládají tuto evidenci vést, 

b) vrátit odpovídající část podpory v případě, že DPH bude zahrnuta do způsobilých výdajů akce  

a příjemce podpory nárok na odpočet DPH uplatní; vrátit odpovídající část podpory je příjemce 

podpory povinen nejpozději ke dni, kdy příslušný odpočet DPH uplatní, přičemž tuto povinnost má  

i v případě, že odpočet DPH uplatní až po závěrečném vyhodnocení akce, 

c) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy  

v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci 

podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),  

d) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění 

povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,  

e) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva 

zabývá; v této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady  

a informace, které Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené  

a úplné; příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení 

(popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě 

není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou, 

f) dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek, stanovená ve Směrnici MŽP (včetně jejích příloh)  

a v aktuálních Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 - 2020, které jsou zveřejněny 

na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – O programu – Zadávání veřejných zakázek 

– odkaz na Zadávání veřejných zakázek pro OPŽP 2014 - 2020, a to i v průběhu realizace akce; v této 

souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že uvedená pravidla byla dodržena.  

 

 

 

 

 

http://www.sfzp.cz/
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V. 

Porušení smluvních podmínek a sankce 

 

1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond 

postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. 

 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících  

z této Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad  

s obecně závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo 

uplatnit postup podle článku V bodu 1. 

2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se 

akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat. 

3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. 

Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na podporu podle článku III, 

a to zejména tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoždění), než jak tato 

Smlouva původně předpokládala. 

4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto 

Smlouvou. 

5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného 

občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.  

6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory. 

7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v písemné podobě, 

případně e-mailem nebo datovou schránkou. 

8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona  

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, pokud zveřejnění této Smlouvy 

tento zákon ukládá. Pokud je příjemce podpory fyzickou osobou podnikající, prohlašuje, že projekt není 

realizován v rámci jeho podnikatelské činnosti, proto tato Smlouva nepodléhá povinnosti zveřejnění 

v registru smluv podle § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona. 

9) Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. 

Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář. 

 

 

V:  

 

dne:         V Praze dne: 

 

 

 

 

…………………………………………….      …………………………………… 

     příjemce podpory                        zástupce Fondu 
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Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč  

 

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-…./…/…. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2021  

pro poskytování dotací z  rozpočtu Středočeského kraje  

ze Středočeského Fondu  podpory dobrovolných hasičů a složek IZS  

v rámci Tematického zadání …………………………….  
Oblast podpory ………………..…………………………….  

 

Smluvní strany 

 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje  

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

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

(dále jen „Poskytovatel“) 

a 

......................................................... 

se sídlem …………………….. 
zastoupený/á/é…………………. 
IČ a DIČ………………………… 

bankovní spojení: ……………………….. č. ú.: ………………………..  
(dále jen „Příjemce“) 

 

uzavírají  podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 250/2000 Sb.“) tuto smlouvu: 

 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z. č. 250/2000 Sb. a zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 320/2001 Sb.“). 

2. Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou 

finanční podporou.  
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3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí: 

Ukončením Akce/Projektu 

• u nestavební Akce/nestavebního Projektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky 

realizace Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem 

realizace Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na 

posledním uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje 

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak, 

• u stavební Akce/stavebního Projektu bez stavebního povolení datum převzetí díla realizace 

Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem realizace 

Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na posledním 

uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo 

případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak, 

• u stavební Akce/stavebního Projektu se stavebním povolením získání kolaudačního souhlasu 

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), popř. povolení předčasného užívání stavby 

dle § 123 stavebního zákona nebo popř. povolení zkušebního provozu podle § 124 stavebního 

zákona nebo případně, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, na základě 

kolaudačního rozhodnutí vydaného podle § 122a stavebního zákona po ověření podmínek 

uvedených v § 122 odst. 3 stavebního zákona, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského 

kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak. 

• datum uskutečnění Akce/Projektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení konkrétní činnosti 

Příjemce, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo 

Středočeského kraje) jinak. 

 

Článek 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí investiční/neinvestiční dotace Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu 

Středočeského kraje podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS (dále jen „Program 2021“) v rámci 

Tematického zadání ……………, Oblast podpory …………… na zajištění realizace Akce/Projektu 

………….……………………………………………………….., evidenční číslo 
Akce/Projektu …/……./………/2021 (dále jen „Akce/Projekt“). 

2. Specifikace Akce/Projektu: …………………………………………………………………………. 

3. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu dle žádosti činí ….............. Kč. 

4. Příjemci bude na základě této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje v maximální výši ………….. Kč, maximálně však ve výši 95 % celkových skutečných 
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uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.  

5. Dotace je poskytována Příjemci i na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 235/2004 Sb.“), 

b) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti 

s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb., 

c) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací Akce/Projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; v tomto 

případě je Příjemci poskytována dotace i na finanční náklady Akce/Projektu spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 

Sb.  

6. Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, je-li Příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.  

7. Minimální finanční spoluúčast Příjemce činí 5 % z celkových skutečných uznatelných finančních 

nákladů na realizaci Akce/Projektu.  

8. Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává 

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. 

9. Pokud celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu překročí celkové předpokládané 

finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních 

finančních zdrojů. 

10. Pokud budou celkové skutečné uznatelné finanční náklady  Akce/Projektu nižší než celkové 

předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli 

takové poskytnuté peněžní prostředky z dotace Poskytovatele, které převýší 95 % celkových skutečných 

uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu. 

11. Pokud Příjemce zahájil realizaci Akce/Projektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být 

k vyúčtování Akce/Projektu zpětně použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.), které byly 

Příjemcem uhrazeny v souvislosti s realizací Akce/Projektu po 1. 1. 2021. 

12. Příjemce nemůže v případě úspory peněžních prostředků vzešlé z výběrového řízení nebo v průběhu 

realizace Akce/Projektu požádat o rozšíření účelu dotace nebo o jiný účel dotace než na jaký mu byla 

dotace poskytnuta, tzn. účel uvedený v odstavci 1. a 2. tohoto článku. 

13. Z dotace nelze hradit pohoštění Akce/Projektu. Z dotace nesmí být hrazeny peněžité poukázky na zboží 

nebo služby. Dále nesmí být hrazeny peněžité dary (např. ocenění soutěžících apod.). Z dotace je možné 

hradit věcné ceny do soutěží, jsou-li součástí Akce/Projektu. 
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Článek 3 

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v souladu 

s Článkem 2 této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě, v Programu 2021 

a v z. č. 250/2000 Sb. 

2. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený 

účet Příjemce, a to do 60 dnů od obdržení písemné žádosti Příjemce o převod peněžních prostředků 

(dále jen „Žádost o převod“) podložené příslušnými účetními (daňovými) doklady (fakturami apod.), 

které obsahují pouze realizované práce a dodávky realizace Akce/Projektu, maximálně však do výše 
75 % maximální výše dotace uvedené v Článku 2 této smlouvy.         

Podkladem pro žádost o převod nejsou finanční zálohy pro dodavatele realizace Akce/Projektu nebo 

zálohové daňové doklady (faktury) dodavatelů realizace Akce/Projektu. 

Žádost o převod může Příjemce předložit Poskytovateli nejvýše dvakrát, tj. Příjemce může rozdělit 

čerpání do výše 75 % maximální výše dotace dle této smlouvy maximálně na dvě části v návaznosti na 

příslušné účetní (daňové) doklady (faktury atd.) k realizaci Akce/Projektu, obsahující realizované práce 

a  dodávky realizace Akce/Projektu.  

Poslední žádost o převod z maximálně 2 žádostí o převod musí být doručena na Krajský úřad 

Středočeského kraje nejdéle do 30 dnů od ukončení Akce/Projektu; u Akcí/Projektů dokončených před 

uzavřením této smlouvy nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

Žádost o převod předloží Příjemce Poskytovateli na zvláštních formulářích dle vzoru Poskytovatele 

a bude obsahovat: 

a) název Akce/Projektu, 

b) evidenční číslo Akce/Projektu a evidenční číslo této smlouvy, 

c) název Programu, ze kterého je dotace poskytována,  

d) název Tematického zadání, v rámci něhož je dotace poskytována, 

e) Příjemce dotace (tj. název právnické osoby), 

f) celkovou maximální výši dotace dle této smlouvy, 

g) celkovou částku dotace, která byla Poskytovatelem Příjemci již skutečně proplacena, 

h) požadovanou částku dotace k proplacení včetně uvedení účelového znaku a paragrafu funkčního 

třídění,  

i) kopie účetních (daňových) dokladů (faktur apod.) k realizaci Akce/Projektu, které jsou podkladem 

k Žádosti o převod. 

U dotace na stavební činnost musí být vždy daňové doklady (faktury) doloženy rozpisem provedených 

prací a dodávek dle položkového rozpočtu k příslušné smlouvě uzavřené mezi Příjemcem 
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a dodavatelem stavebních prací, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projektu.  

Zbývající část dotace uvedené v Článku 2 této smlouvy, pokud má Příjemce dle této smlouvy na ni 

nárok, bude Poskytovatelem převedena na výše uvedený účet Příjemce do 30 dnů po schválení 
Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu předloženého Příjemcem 

Poskytovateli v souladu s touto smlouvou vedoucím Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského 

úřadu Středočeského kraje.  

3. Příjemce se zavazuje: 
a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací Akce/Projektu 

popsanou v článku 2 odstavci 2 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Akce/Projektu, a to hospodárně. 

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 

neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků 

nesouvisejících se sjednaným účelem a specifikací Akce/Projektu nebo výši peněžních prostředků 

použitých nehospodárně. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjemce neprokáže, jak byly 

poskytnuté peněžní prostředky použity.  

b) Ukončit realizaci Akce/Projektu  nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu této 

smlouvy, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo 

Středočeského kraje) jinak.  

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením 

Akce/Projektu. 

       c)   Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovoluje, 

•  na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu, 

•  při všech formách propagace Akce/Projektu, 

• v průběhu realizace Akce/Projektu, 

• po skončení realizace Akce/Projektu, 

že: „tato Akce/tento Projekt byl/a realizován/a s finančním přispěním Středočeského kraje“. 

V případě Akcí/Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno 

na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace Akce/Projektu.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto porušení 

rozpočtové kázně výši 0,05% až 1 % 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. Jednotlivá porušení rozpočtové 

kázně a odvody za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají. 

d) Zajistit uspořádání veřejného ukončení realizace Akce/Projektu v místě jeho realizace s cílem 

informovat veřejnost o realizaci Akce/Projektu a přínosech Akce/Projektu a tři týdny před konáním 

veřejného ukončení realizace Akce/Projektu zaslat písemnou pozvánku na toto veřejné ukončení 

realizace Akce/Projektu na adresu Odboru Kancelář hejtmanky Krajského úřadu Středočeského kraje 
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a umožnit tak zástupcům Poskytovatele volný vstup, a to s výjimkou Akcí/Projektů, které byly 

ukončeny před podpisem této smlouvy.  

       V případě nedodržení výše uvedených povinností je Příjemce povinen provést odvod za takovéto 

porušení rozpočtové kázně ve výši 0,05 % až 1 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a 

to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení 

výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace, a to jak v případě 

nezajištění uspořádání veřejného ukončení akce, tak i v případě nesplnění povinnosti zaslání 

pozvánky Poskytovateli. Jednotlivá porušení rozpočtové kázně a následně stanovený odvod se 

v těchto případech sčítají. 

        Za nesplnění povinnosti zaslání pozvánky není považována situace, kdy byl při veřejném ukončení 

zástupce Poskytovatele prokazatelně přítomen. 

e) Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních 

prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku: 93, a to  

• v příjmu budou obdržené investiční/neinvestiční finanční prostředky účtovány na položku podle 

rozpočtové skladby s uvedením účelového znaku 93, 

• ve výdeji bude dotace účtována na příslušné investiční/neinvestiční položce podle rozpočtové 

skladby (druhu výdaje) s uvedením účelového znaku 93. 

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,05 % až 2 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace, minimálně však výši 5 000 Kč.  

f) Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo 

bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu 5 let od data ukončení 

realizace Akce/Projektu. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti Příjemce Rada 

Středočeského kraje.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 1 % až 100 % 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. 

Za převedení majetku na jinou právnickou osobu se dle tohoto ustanovení nepovažuje předání 

majetku obce k hospodaření příspěvkové organizaci, jejímž je obec zřizovatelem, pokud byla 

Příjemcem dotace obec a zůstane zachován sjednaný účel Akce/Projektu dle této smlouvy. O této 

skutečnosti je obec jako Příjemce dotace povinna písemně informovat Poskytovatele, a to do 

15 kalendářních dnů ode dne předání majetku obce k hospodaření příspěvkové organizaci, jejímž je 

obec zřizovatelem. Obec jako Příjemce zasílá uvedenou písemnou informaci na adresu Krajský úřad 

Středočeského kraje – Odbor bezpečnosti a krizového řízení. 

(Tento poslední odstavec písmena f) se uvádí jenom v případě, že je Příjemcem dotace obec). 
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g) Provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách č. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání veřejné zakázky 

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci 

na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle §11 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

h)  Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé.  

U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200 000 Kč bez DPH, je 

Příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

• Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel,  

• pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva 

dodavatelé, osloví Příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci 

na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle §11 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

i)  Dodržet, že zaměstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných Příjemcem, spočívajících v 

poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací Akce/Projektu, které jsou 

hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných Příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje. 

     Současně je připuštěna možnost provedení stavebních prací, resp. prací souvisejících tzv. svépomocí, 

a to bez nároku na odměnu za takto provedené práce. Výběr dodavatele materiálu použitého při 

realizaci prací svépomocí však musí být proveden rovněž v souladu se shora uvedenými zásadami.  

     V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci 
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na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 

     Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle §11 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

j)  Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.  

     V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

• pokud byl Příjemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této smlouvy výši odpovídající 

poměru nedodržené hodnoty konkrétního hodnoceného parametru vůči původně stanovenému, 

a to dále ještě v poměru tohoto hodnoceného parametru ke všem ostatním závazným parametrům, 

jsou-li v Příloze č. 1 stanoveny, 

• pokud nebyl Příjemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této smlouvy výši 100 % 

poskytnutých peněžních prostředků.    

k)   Zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to 

do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té lhůtě, 

která z těchto dvou lhůt skončí později.  

4.  Dokumentaci závěrečné vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu předloží Příjemce Poskytovateli na 

zvláštních formulářích dle vzoru Poskytovatele a tato bude obsahovat: 

a)  název Akce/Projektu, 

b)  evidenční číslo Akce/Projektu a evidenční číslo této smlouvy, 

c)  název Programu, ze kterého byla dotace poskytnuta,  

d)  název Tematického zadání, v rámci něhož byla dotace poskytnuta, 

e)  Příjemce dotace (tj. název právnické osoby), 

f) stručnou zprávu o realizaci Akce/Projektu se zhodnocením realizace Akce/Projektu včetně 

konstatování, zda byly nebo nebyly dodrženy předpokládané finanční náklady na realizaci 

Akce/Projektu, závazné parametry stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy, termín ukončení 

Akce/Projektu a splněny veškeré závazky Příjemce dle této smlouvy, 

g) fotodokumentaci k realizaci Akce/Projektu průkazně prokazující tento projekt/akci, u stavebních akcí 

maximálně 8 fotografií,  

h) kopii dokladu o ukončení realizace Akce/Projektu v souladu s článkem 1, odst. 3, písm. f) této 

smlouvy, tj. protokol předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akcí nebo 

stavebních akcí bez stavebního povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolením pak 

kolaudační souhlas nebo ohlášení záměru započít s užíváním stavby, popř. povolení předčasného 

užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu nebo kolaudační rozhodnutí,   

i)  vyúčtování Akce/Projektu ve struktuře uvedené v následujícím odstavci tohoto článku, 

j)  přehled uhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.) včetně kopií všech dokladů uvedených 
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v tomto přehledu; u Akcí/Projektů na stavební činnost musí být daňové doklady (faktury) doloženy 

rozpisem provedených prací a dodávek dle položkového rozpočtu k příslušné smlouvě uzavřené mezi 

Příjemcem a dodavatelem stavebních prací s vyznačenými splněnými hodnotami jednotlivých 

závazných parametrů, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projektu včetně kopií dokladů 

o provedení těchto plateb (výpisy z účtu, apod.),  

k) přehled neuhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.), které mají být ještě uhrazeny po dni 

vyhotovení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování  Akce/Projektu včetně kopií všech 

dokladů uvedených v tomto přehledu a zároveň rozpisu provedených prací a dodávek v případech 

uvedených v předcházejícím odstavci s vyznačenými splněnými hodnotami jednotlivých závazných 

parametrů;  kopie dokladů o provedení těchto dosud neprovedených plateb je Příjemce povinen doložit 

Poskytovateli nejpozději do 60 dnů od data splatnosti účetních (daňových) dokladů), 

l) prohlášení statutárního zástupce Příjemce o tom, že veškeré údaje uvedené v dokumentaci závěrečného 

vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu jsou úplné a pravdivé,   

5. Vyúčtování Akce/Projektu bude mít tuto strukturu: 

a) celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč, 

b) celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč, 

c) celková maximální výše dotace uvedená v článku 2 této smlouvy v Kč,  

d) výše dotace v Kč, která byla připsána na účet Příjemce do dne vyhotovení vyúčtování  

Akce/Projektu, 

e) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v Kč skutečně uhrazená 

Příjemcem ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu, 

f) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v Kč, která má být ještě 

uhrazena Příjemcem po dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu, 

g) částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v Kč, kterou je Příjemce povinen vrátit 

Poskytovateli, jestliže podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních 

nákladů na realizaci Akce/Projektu je nižší než 5 %, případně Příjemce uvede, že nemá povinnost 

vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu, 

h) celková výše dotace v Kč, která měla být Příjemci skutečně poskytnuta po úpravách vyplývajících 

z tohoto odstavce, 

i) zbývající výše dotace v Kč, která má být ještě připsána na účet Příjemce po dni vyhotovení 

vyúčtování Akce/Projektu. 

Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává 

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. 

6.   Příjemce se dále zavazuje 

a)   Vrátit Poskytovateli do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu příslušnou část skutečně poskytnuté dotace 

Poskytovatelem, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli, jestliže je podíl Příjemce na úhradě 
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celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu nižší než 5 %, a to 

tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na 

realizaci Akce/Projektu byl 5 %.  

       Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných 

peněžních prostředků. 

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené peněžní prostředky od Poskytovatele na účet 

Příjemce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskuteční, a to do deseti pracovních dnů ode dne, kdy 

Příjemci musí být zřejmé, že se realizace Akce/Projektu neuskuteční. Zároveň je Příjemce povinen 

neprodleně písemně informovat Poskytovatele o těchto skutečnostech, a to Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje.  

     Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných 

peněžních prostředků. 

c) Umožnit příslušným orgánům Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedení průběžné a 

následné kontroly hospodaření s peněžními prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, 

který je v souladu s touto smlouvou, a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. 

     Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 0,05 % až 100 % 

poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, 

ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení účelu 

dotace. 

d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat písemně Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje o všech změnách údajů týkajících se Příjemce, 

které jsou uvedeny na str. 1 této smlouvy.      

e)   Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této smlouvy včetně 

vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno 

prokázat oprávněnost použití peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti 

let od ukončení realizace Akce/Projektu. Po tuto uvedenou dobu je Příjemce také povinen veškeré 

písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této smlouvy včetně vyúčtování 

Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, na písemné požádání předložit Poskytovateli 

k nahlédnutí. 

       V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto 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, jestliže však Příjemce ve výše uvedené 

době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úmyslně nebo z nedbalosti umožnil jinému 

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle 

této smlouvy včetně vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, nebo jestliže Příjemce 

nepředloží Poskytovateli žádné písemnosti k nahlédnutí, odpovídá odvod za toto porušení 
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rozpočtové kázně výši 10 až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

f)    Příjemce je povinen písemně informovat Poskytovatele, tj. Odbor bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje  

• o přeměně právnické osoby, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo k přeměně právnické 

osoby  

• o vstupu právnické osoby do likvidace, a to do 7 kalendářních dnů ode dne vstupu právnické 

osoby do likvidace, 

• o zahájení insolvenčního řízení na právnickou osobu, a to do 7 kalendářních dnů od zveřejnění 

vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. 

V písemné informaci pro Poskytovatele Příjemce mimo jiné uvede evidenční číslo smlouvy 
Poskytovatele, uvedené na straně 1 této smlouvy, název Akce/Projektu a výši poskytnuté dotace 
Poskytovatelem. 

Povinnost uvedenou v tomto písmenu Příjemce nemá, jestliže uplynulo více než 10 let od ukončení 
realizace Akce/Projektu. 

(Poznámka: Text písmena f) se ve smlouvě neuvádí, je-li Příjemcem obec.) 
 

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. O prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat 

Poskytovatele do dne, do kterého má být podle této smlouvy ukončena realizace Akce/Projektu. 

Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje 

do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje Rada 

Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje. 

2. O prodloužení termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování 

a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/ Projektu. Písemnou žádost 

Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce uvedené 

lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje Rada Středočeského kraje 

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje. 

3. O změnu minimálních hodnot závazných parametrů s odchylkou do 5 % a změnu paragrafu 

funkčního třídění Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro 

zpracování a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/ Projektu, 



 - 12 - 

nejpozději však současně s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou 

dokumentaci předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení 

uvedené dokumentace. Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu 

Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či 

odmítnutí, rozhoduje vedoucí Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského 

kraje do 60 dnů od doručení žádosti.  

4. O jinou změnu této smlouvy může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro 

zpracování a předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu, 

nejpozději však s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci 

předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení uvedené 

dokumentace. Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu 

Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. jejím odsouhlasení či odmítnutí, 

rozhoduje Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje.  

5. Počítání lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem. Připadne-li poslední den 

lhůty, v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy provést nějakou činnost nebo úkon, na sobotu, 

neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.  

6. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli 

nějakou písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli 

fakticky doručena; za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písemností 

Příjemcem k přepravě, tj. např. prostřednictvím pošty. 

7. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí 

je na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod stejnými symboly - stejným 

účelovým znakem, pod kterým mu byly peněžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li 

Poskytovatel písemně Příjemci, že má uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje. 

8. Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžních 

prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy. 

9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních 

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. 

10. 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. 

11. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti Krajský 

úřad Středočeského kraje. 

12. 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. 
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13. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního 

zřetele může povolit posečkání zaplacení odvodu nebo penále (tj. zaplacení odvodu nebo penále 

v pozdějším termínu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základě žádosti 

Příjemce.  

14. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy 

uvedenými v Článku 1. této smlouvy a Programem 2021.  Příjemce prohlašuje, že se před podpisem 

této smlouvy se zněním Programu 2021 seznámil. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Příloha č. 1 – ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) 

AKCE/PROJEKTU. 

16. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě.  

17. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce 

postoupí svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného 

souhlasu Poskytovatele, poruší tím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

odpovídá výši poskytnutých peněžních prostředků. 

18. V případě nahrazení z. č. 320/2001 novým zákonem, řídí se kontrola dle této smlouvy novým 

zákonem. 

19. Varianta I.  

Smlouva bude podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. 

Varianta II. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy 

si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce. 

20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.  

21. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo 

Středočeského kraje usnesením č. …………/2021/ZK ze dne ………. 2021 a v případě tohoto 

právního úkonu Středočeského kraje jsou splněny podmínky uvedené v § 23 z. č. 129/2000 Sb. 

nezbytné k jeho platnosti. 

22. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této smlouvě za Poskytovatele byl pověřen 

……………………..……….. usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. …………/2021/ZK 

ze dne ………. 2021.  

23. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno 

usnesením č. … ze dne … Radou/Zastupitelstvem ……………… a v případě tohoto právního úkonu 

obce jsou splněny podmínky uvedené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů nezbytné k jeho platnosti. 
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                (Tento odstavec se uvádí jenom v případě, že je Příjemcem dotace obec). 
 

 

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

 

 

 

 

Příjemce 

………………………………….. 
Poskytovatel 

Středočeský kraj 
  

 

 

 

 

  ………………………………………………. 
jméno a příjmení a případně funkce podepisující se osoby 

 

………………………………. 
razítko 

 

 

 

      ………………………………………………. 
Mgr. Petra Pecková, hejtmanka 

 

……………………………… 
razítko Středočeského kraje 
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evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-…./…/…. 
 

 

Příloha č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2021 

 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

 v rámci Tematického zadání …………………… 

Oblast podpory ………………………..  
 

 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AKCE/PROJEKTU 

 

 

Název Akce/Projektu: ………….. 

Příjemce dotace: …………… 

Evidenční číslo Akce/Projektu: …/…………/…../2021 

 

 

Popis závazného parametru (položky) 

 

  

Jednotka 

parametru 

(položky) 

Množství 
jednotek 

parametru 

(položky) 

…………………………….. …………. ……………. 
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Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace do 1 000 000 Kč  

 

evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-…./…/…. 

 

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  podle Programu 2021 

 

pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje  

ze Středočeského Fondu  podpory dobrovolných hasičů a složek IZS   

v rámci Tematického zadání …………………………….  
Oblast podpory …………………………….  

 

Smluvní strany 

 

Středočeský kraj 

se sídlem Zborovská 81/11, PSČ 150 21, Praha 5, 

zastoupený Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje 

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095 

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

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

a 

......................................................... 

se sídlem …………………….. 
zastoupený/á/é…………………. 
IČ a DIČ …………………………  

bankovní spojení: ………………….., č. ú.: ………………………..  
(dále jen „Příjemce“) 

 

uzavírají  podle § 10a a následujících zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 250/2000 Sb.“) tuto smlouvu: 

 

Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti a postupy podle z. č. 250/2000 Sb. a zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 320/2001 Sb.“). 

2. Dotace poskytovaná dle této smlouvy Poskytovatelem Příjemci je dle z. č. 320/2001 Sb. veřejnou 
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finanční podporou.  

3. Pro potřeby této smlouvy se rozumí: 

ukončením Akce/Projektu 

• u nestavební Akce/nestavebního Projektu datum převzetí díla nebo datum převzetí dodávky 

realizace Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem 

realizace Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na 

posledním uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje 

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak, 

• u stavební Akce/stavebního Projektu bez stavebního povolení datum převzetí díla realizace 

Akce/Projektu, které je uvedené v předávacím protokolu mezi Příjemcem a dodavatelem realizace 

Akce/Projektu, nebo, není-li takovýto protokol, pak datum zdanitelného plnění na posledním 

uhrazeném daňovém dokladu, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo 

případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak, 

• u stavební Akce/stavebního Projektu se stavebním povolením získání kolaudačního souhlasu 

podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), popř. povolení předčasného užívání stavby 

dle § 123 stavebního zákona nebo popř. povolení zkušebního provozu podle § 124 stavebního 

zákona nebo případně, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122 stavebního zákona, na základě 

kolaudačního rozhodnutí vydaného podle § 122a stavebního zákona po ověření podmínek 

uvedených v § 122 odst. 3 stavebního zákona, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského 

kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje) jinak, 

datum uskutečnění Akce/Projektu, byla-li dotace poskytnuta na provedení konkrétní činnosti 

Příjemce, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo 

Středočeského kraje) jinak. 

 

Článek 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční /investiční/, investiční a neinvestiční dotace 

Poskytovatelem Příjemci z rozpočtu Středočeského kraje podle Programu 2021 pro poskytování dotací 

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

(dále jen „Program 2021“) v rámci Tematického zadání ……………, Oblast podpory …………… 

na zajištění realizace Akce/Projektu 

…………………………………………………….……………………………………………………….., 
evidenční číslo Akce/Projektu …/……./………/2021 (dále jen „Akce/Projekt“). 

2. Specifikace Akce/Projektu: ……………………………………………. 

3. Celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu dle žádosti činí ….............. Kč. 
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4. Příjemci bude na základě této smlouvy poskytnuta Poskytovatelem dotace z rozpočtu Středočeského 

kraje v maximální výši ………….. Kč, maximálně však ve výši 95 % celkových skutečných 

uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu.  

5. Dotace je poskytována Příjemci i na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, a to v těchto případech: 

a) není-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „z. č. 235/2004 Sb.“), 

b) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému však nevznikl v souvislosti 

s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb., 

c) je-li Příjemce registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti 

s realizací Akce/Projektu pouze částečný nárok na odpočet uhrazené daně z přidané hodnoty; 

v tomto případě je Příjemci poskytována dotace i na finanční náklady Akce/Projektu spočívající 

v uhrazené dané z přidané hodnoty, u níž Příjemci nevznikl nárok na odpočet daně z přidané 

hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb.  

6.   Dotace není poskytována Příjemci na finanční náklady Akce/Projektu, spočívající v uhrazené dani 

z přidané hodnoty v souvislosti s realizací Akce/Projektu, je-li Příjemce registrovaným plátcem daně 

z přidané hodnoty, kterému vznikl v souvislosti s realizací Akce/Projektu nárok na odpočet daně 

z přidané hodnoty ve výši uhrazené daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. 

7.  Minimální finanční spoluúčast Příjemce činí 5 % z  celkových skutečných uznatelných finančních 

nákladů na realizaci Akce/Projektu.  

8.    Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává 

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. 

9.   Pokud celkové skutečné uznatelné finanční náklady Akce/Projektu překročí celkové předpokládané 

finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních 

finančních zdrojů. 

10. Pokud budou celkové skutečné uznatelné finanční náklady  Akce/Projektu  nižší než celkové 

předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu, je Příjemce povinen vrátit Poskytovateli 

takové poskytnuté peněžní prostředky z dotace Poskytovatele, které převýší 95 % celkových skutečných 

uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu. 

11. Pokud Příjemce zahájil realizaci Akce/Projektu ještě před podpisem této smlouvy, mohou být 

k vyúčtování Akce/Projektu zpětně použity účetní (daňové) doklady (faktury apod.), které byly 

Příjemcem uhrazeny v souvislosti s realizací Akce/Projektu po 1. 1. 2021. 

12.  Příjemce nemůže v případě úspory peněžních prostředků vzešlé z výběrového řízení nebo v průběhu 

realizace Akce/Projektu požádat o rozšíření účelu dotace nebo o jiný účel dotace než na jaký mu byla 

dotace poskytnuta, tzn. účel uvedený v odstavci 1 a 2 tohoto článku. 

13.   Z dotace nelze hradit pohoštění Akce/Projektu. Z dotace nesmí být hrazeny peněžité poukázky na zboží 
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nebo služby. Dále nesmí být hrazeny peněžité dary (např. ocenění soutěžících apod.). Z dotace je možné 

hradit věcné ceny do soutěží, jsou-li součástí Akce/Projektu. 
 

Článek 3 

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Příjemci dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v souladu 

s článkem 2. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě, v Programu 2021 a 

v z. č. 250/2000 Sb. 

2. Převod peněžních prostředků bude Poskytovatelem proveden bankovním převodem na výše uvedený 

účet Příjemce, a to jednorázově do 60 dnů po oboustranném podpisu této smlouvy. 

3. Příjemce se zavazuje: 

a) Použít poskytnutou dotaci pouze ke sjednanému účelu a v souladu se specifikací Akce/Projektu 

popsanou v článku 2 odstavci 2 této smlouvy, tj. pouze na realizaci Akce/Projektu, a to hospodárně. 

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 

neoprávněně použitých peněžních prostředků, tj. výši použitých peněžních prostředků 

nesouvisejících se sjednaným účelem a specifikací Akce/Projektu nebo výši peněžních prostředků 

použitých nehospodárně. Toto ustanovení platí i v případě, že Příjemce neprokáže, jak byly 

poskytnuté peněžní prostředky použity.  

b) Ukončit realizaci Akce/Projektu nejpozději do jednoho roku od oboustranného podpisu této 

smlouvy, nepovolí-li Poskytovatel (tj. Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo 

Středočeského kraje) jinak.  

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,05 % z celkových poskytnutých peněžních prostředků za každý den prodlení s ukončením 

Akce/Projektu. 

     c)   Viditelně uvádět a označit, pokud to povaha Akce/Projektu dovoluje, 

•  na všech jeho zveřejněných dokumentech, které souvisejí s realizací Akce/Projektu, 

•  při všech formách propagace Akce/Projektu, 

• v průběhu realizace Akce/Projektu, 

• po skončení realizace Akce/Projektu 

že: „tato Akce / tento Projekt byl/a realizován/a s finančním přispěním Středočeského kraje“. 

V případě Akcí/Projektů, u kterých to jejich povaha dovoluje, musí být uvedené označení umístěno 

na viditelném místě nejméně po dobu pěti let od ukončení realizace Akce/Projektu.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za každé takovéto porušení 

rozpočtové kázně výši 0,05 až 1 % 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. Jednotlivá porušení rozpočtové kázně a 
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odvody za porušení rozpočtové kázně se v těchto případech sčítají. 

d)   Vést v účetnictví nebo daňové evidenci řádné a odděleně sledování přijatých a použitých peněžních 

prostředků dotace s uvedením přiděleného účelového znaku: 93, a to  

• v příjmu budou obdržené investiční/neinvestiční finanční prostředky účtovány na položku podle 

rozpočtové skladby s uvedením účelového znaku 93, 

• ve výdeji bude dotace účtována na příslušné investiční/neinvestiční položce podle rozpočtové 

skladby (druhu výdaje) s uvedením účelového znaku 93. 

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

výši 0,05 % až 2% z celkových poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace.  

e)  Dodržet, že majetek pořízený či zhodnocený s účastí dotace nesmí být prodán, darován nebo 

bezúplatně převeden na jinou právnickou nebo fyzickou osobu po dobu 5 let od data ukončení 

realizace Akce/Projektu. Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě žádosti Příjemce Rada 

Středočeského kraje.  

       Ustanovení tohoto písmena, týkající se majetku, se nevztahuje na věcné ceny do soutěží, jsou-li 

součástí Akce/Projektu.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 1 % až 100 % 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. 

Za převedení majetku na jinou právnickou osobu se dle tohoto ustanovení nepovažuje předání 

majetku obce k hospodaření příspěvkové organizaci, jejímž je obec zřizovatelem, pokud byla 

Příjemcem dotace obec a zůstane zachován sjednaný účel Akce/Projektu dle této smlouvy. O této 

skutečnosti je obec jako Příjemce dotace povinna písemně informovat Poskytovatele, a to do 

15 kalendářních dnů ode dne předání majetku obce k hospodaření příspěvkové organizaci, jejímž je 

obec zřizovatelem. Obec jako Příjemce zasílá uvedenou písemnou informaci na adresu Krajský úřad 

Středočeského kraje – Odbor bezpečnosti a krizového řízení.  

(Tento poslední odstavec písmena e) se uvádí jenom v případě, že je Příjemcem dotace obec). 

f)   Provést výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen při zadání veřejné 

zakázky dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem, odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci 

na úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 
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Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

g)  Zadávat veřejné zakázky malého rozsahu za cenu maximálně ve výši ceny v místě a čase obvyklé.  

U veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou plnění, která převýší 200 000 Kč bez DPH, je 

Příjemce povinen prokázat oslovení alespoň tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na 

služby a pěti dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce s těmito výjimkami: 

•    Příjemce neprovádí oslovení tří dodavatelů u veřejných zakázek na dodávky a na služby a pěti 

dodavatelů u veřejných zakázek na stavební práce, pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu 

může prokazatelně poskytnout pouze jeden dodavatel,  

•    pokud plnění veřejné zakázky malého rozsahu mohou prokazatelně poskytnout pouze dva 

dodavatelé, osloví Příjemce pouze tyto dva dodavatele. 

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně 

výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci na 

úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

h)  Dodržet, že zaměstnanci a blízké osoby Příjemce nebo osoby ovládající Příjemce či osoby Příjemcem 

ovládané se nesmějí podílet na plnění veřejných zakázek zadávaných Příjemcem, spočívajících 

v poskytování dodávek, služeb a stavebních prací spojených s realizací Akce/Projektu, které jsou 

hrazeny z poskytnuté dotace a rovněž z vlastních zdrojů Příjemce (ani působit jako subdodavatel 

veřejných zakázek zadávaných Příjemcem). Výjimku z tohoto ustanovení může udělit na základě 

písemné žádosti Příjemce Rada Středočeského kraje. 

Současně je připuštěna možnost provedení stavebních prací, resp. prací souvisejících tzv. svépomocí, a 

to bez nároku na odměnu za takto provedené práce. 

           Výběr dodavatele materiálu použitého při realizaci prací svépomocí však musí být proveden rovněž 

v souladu se shora uvedenými zásadami.  

V případě nedodržení uvedených povinností Příjemcem, odpovídá odvod za porušení rozpočtové 

kázně výši 0,05 % až 100 % peněžních prostředků, které byly Poskytovatelem poskytnuty Příjemci na 

úhradu výdajů spojených s veřejnou zakázkou, při jejímž zadání došlo k porušení výše uvedených 

povinností, 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. 

Ustanovení tohoto odstavce neplatí, jestliže Příjemce dotace postupuje podle § 11 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

i)  Dodržet minimální hodnoty závazných parametrů stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.  

V případě nedodržení této povinnosti Příjemcem, odpovídá odvod za toto porušení rozpočtové kázně: 



 - 7 - 

•    pokud byl Příjemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této smlouvy výši odpovídající 

poměru nedodržené hodnoty konkrétního hodnoceného parametru vůči původně stanovenému, a to 

dále ještě v poměru tohoto hodnoceného parametru ke všem ostatním závazným parametrům, jsou-

li v Příloze č. 1 stanoveny, 

•   pokud nebyl Příjemcem při realizaci Akce/Projektu splněn účel této smlouvy výši 100 % 

poskytnutých peněžních prostředků.    

j)    Zpracovat a předložit (doručit) Poskytovateli dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

Akce/Projektu na Krajský úřad Středočeského kraje – Odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to 

do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu nebo do 60 dnů od uzavření této smlouvy, a to v té lhůtě, 

která z těchto dvou lhůt skončí později.         

4.  Dokumentaci závěrečné vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu předloží Příjemce Poskytovateli na 

zvláštních formulářích dle vzoru Poskytovatele a tato bude obsahovat: 

a)  název Akce/Projektu, 

b)  evidenční číslo Akce/Projektu a evidenční číslo této smlouvy, 

c)  název Programu, ze kterého byla dotace poskytnuta,  

d)  název Tematického zadání, v rámci něhož byla dotace poskytnuta, 

e)  Příjemce dotace (tj. název právnické osoby), 

f) stručnou zprávu o realizaci Akce/Projektu se zhodnocením realizace Akce/Projektu včetně 

konstatování, zda byly nebo nebyly dodrženy předpokládané finanční náklady na realizaci 

Akce/Projektu, závazné parametry stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy, termín ukončení 

Akce/Projektu a splněny veškeré závazky Příjemce dle této smlouvy, 

g) fotodokumentaci k realizaci Akce/Projektu průkazně prokazující tento projekt/akci, u stavebních akcí 

maximálně 8 fotografií; 

h) kopii dokladu o ukončení realizace Akce/Projektu v souladu s článkem 1, odst. 3, písm. f) této 

smlouvy, tj. předávací protokol nebo poslední uhrazený doklad u nestavebních akcí nebo stavebních 

akcí bez stavebního povolení, v případě stavebních akcí se stavebním povolením pak kolaudační 

souhlas, popř. povolení předčasného užívání stavby nebo povolení zkušebního provozu nebo 

kolaudační rozhodnutí,   

i)  vyúčtování Akce/Projektu ve struktuře uvedené v následujícím odstavci tohoto článku, 

j)  přehled uhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.) včetně kopií všech dokladů uvedených 

v tomto přehledu; u Akcí/Projektů na stavební činnost musí být daňové doklady (faktury) doloženy 

rozpisem provedených prací a dodávek dle položkového rozpočtu k příslušné smlouvě uzavřené mezi 

Příjemcem a dodavatelem stavebních prací s vyznačenými splněnými hodnotami jednotlivých 

závazných parametrů, dodávek nebo služeb k realizaci Akce/Projektu včetně kopií dokladů o 

provedení těchto plateb (výpisy z účtu, apod.),  

k) přehled neuhrazených účetních (daňových) dokladů (faktur atd.), které mají být ještě uhrazeny po dni 

vyhotovení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování  Akce/Projektu včetně kopií všech 
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dokladů uvedených v tomto přehledu a zároveň rozpisu provedených prací a dodávek v případech 

uvedených v předcházejícím odstavci s vyznačenými splněnými hodnotami jednotlivých závazných 

parametrů, kopie dokladů o provedení těchto dosud neprovedených plateb je Příjemce povinen doložit 

Poskytovateli nejpozději do 60 dnů od data splatnosti účetních (daňových) dokladů), 

l) prohlášení statutárního zástupce Příjemce o tom, že veškeré údaje uvedené v dokumentaci závěrečného 

vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu jsou úplné a pravdivé,   

5. Vyúčtování Akce/Projektu bude mít tuto strukturu: 

a) celkové předpokládané finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč, 

b) celkové skutečné uznatelné finanční náklady na realizaci Akce/Projektu v Kč, 

c) celková maximální výše dotace uvedená v článku 2 této smlouvy v Kč,  

d) výše dotace v Kč, která byla připsána na účet Příjemce do dne vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu, 

e) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v Kč skutečně uhrazená 

Příjemcem ke dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu, 

f) celková výše uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu v Kč, která má být ještě 

uhrazena Příjemcem po dni vyhotovení vyúčtování Akce/Projektu, 

g) částka skutečně poskytnuté dotace Poskytovatelem v Kč, kterou je Příjemce povinen vrátit 

Poskytovateli, jestliže podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních 

nákladů na realizaci Akce/Projektu je nižší než 5 %, případně Příjemce uvede, že nemá povinnost 

vrátit Poskytovateli část skutečně poskytnuté dotace z uvedeného důvodu, 

h) celková výše dotace v Kč, která měla být Příjemci skutečně poskytnuta po úpravách vyplývajících 

z tohoto odstavce, 

i) zbývající výše dotace v Kč, která má být ještě připsána na účet Příjemce po dni vyhotovení 

vyúčtování Akce/Projektu. 

Do celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu se nezapočítává 

uhrazená daň z přidané hodnoty, kterou uhradil Příjemce při realizace Akce/Projektu, u níž mu vznikl 

nárok na odpočet daně z přidané hodnoty dle z. č. 235/2004 Sb. 

6.   Příjemce se dále zavazuje 

a)    Vrátit Poskytovateli do 60 dnů od ukončení Akce/Projektu příslušnou část skutečně poskytnuté 

dotace Poskytovatelem, kterou je povinen Příjemce vrátit Poskytovateli, jestliže je podíl Příjemce na 

úhradě celkových skutečných uznatelných finančních nákladů na realizaci Akce/Projektu nižší než 

5 %, a to tak, aby konečný podíl Příjemce na úhradě celkových skutečných uznatelných finančních 

nákladů na realizaci Akce/Projektu  byl 5 %.  

       Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných 

peněžních prostředků. 

b) Vrátit Poskytovateli celou dotaci, resp. převedené peněžní prostředky od Poskytovatele na účet 

Příjemce, pokud se realizace Akce/Projektu neuskuteční, a to do deseti pracovních dnů ode dne, kdy 

Příjemci musí být zřejmé, že se realizace Akce/Projektu neuskuteční. Zároveň je Příjemce povinen 
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neprodleně písemně informovat Poskytovatele o těchto skutečnostech, a to Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje.  

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši zadržovaných 

peněžních prostředků. 

c) Umožnit příslušným orgánům Poskytovatele v souladu se z. č. 320/2001 Sb. provedení průběžné a 

následné kontroly hospodaření s peněžními prostředky z poskytnuté dotace, jejich použití k účelu, 

který je v souladu s touto smlouvou a předložit při kontrole všechny potřebné účetní a jiné doklady. 

Pokud tak Příjemce neučiní, odpovídá odvod za porušení rozpočtové kázně výši 0,05% až 100 % 

poskytnutých peněžních prostředků, a to a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti porušení a jeho vlivu na dodržení 

účelu dotace. 

d) Neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informovat písemně Odbor bezpečnosti a 

krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje o všech změnách údajů týkajících se 

Příjemce, které jsou uvedeny na str. 1 této smlouvy. 

e)    Uchovávat veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této smlouvy včetně 

vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, a to takovým způsobem, aby bylo možno 

prokázat oprávněnost použití peněžních prostředků v souladu s touto smlouvou, a to po dobu deseti 

let od ukončení realizace Akce/Projektu. Po tuto uvedenou dobu je Příjemce také povinen veškeré 

písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle této smlouvy včetně vyúčtování 

Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, na písemné požádání předložit Poskytovateli 

k nahlédnutí. 

       V případě nedodržení výše uvedených povinností Příjemce odpovídá odvod za toto 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, jestliže však Příjemce ve výše uvedené 

době sám zlikvidoval nebo zcela znehodnotil nebo úmyslně nebo z nedbalosti umožnil jinému 

zlikvidovat nebo zcela znehodnotit veškeré písemnosti, týkající se poskytnutí veřejné podpory podle 

této smlouvy včetně vyúčtování Akce/Projektu se všemi písemnými doklady, nebo jestliže Příjemce 

nepředloží Poskytovateli žádné písemnosti k nahlédnutí, odpovídá odvod za toto porušení 

rozpočtové kázně výši 10 až 100 % poskytnutých peněžních prostředků, a to na základě rozhodnutí 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ve kterém přihlédne pro stanovení výše odvodu k závažnosti 

porušení a jeho vlivu na dodržení účelu dotace. 

 

Článek 4  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. O prodloužení termínu ukončení realizace Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat 
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Poskytovatele do dne, do kterého má být podle této smlouvy ukončena realizace Akce/Projektu. 

Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu 

Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje 

do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje Rada 

Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje. 

2. O prodloužení termínu pro předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování 

Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro zpracování 

a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/ Projektu. Písemnou žádost 

Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje do konce uvedené 

lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či odmítnutí, rozhoduje Rada Středočeského kraje 

nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje. 

3. O změnu minimálních hodnot závazných parametrů s odchylkou do 5 % a změnu paragrafu 

funkčního třídění Akce/Projektu může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro 

zpracování a předložení Dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/ Projektu, 

nejpozději však současně s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou 

dokumentaci předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení 

uvedené dokumentace. Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu 

Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. o jejím odsouhlasení či 

odmítnutí, rozhoduje vedoucí příslušného odboru Krajského úřadu Středočeského kraje do 60 dnů od 

doručení žádosti. 

4. O jinou změnu této smlouvy může Příjemce písemně požádat Poskytovatele do konce lhůty pro 

zpracování a předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení a vyúčtování Akce/Projektu, 

nejpozději však s předložením uvedené dokumentace Poskytovateli, pokud uvedenou dokumentaci 

předložil Příjemce Poskytovateli před koncem lhůty pro zpracování a předložení uvedené 

dokumentace. Písemnou žádost Příjemce předkládá Odboru bezpečnosti a krizového řízení 

Krajského úřadu Středočeského kraje. Žádost musí být doručena do podatelny Krajského úřadu 

Středočeského kraje do konce uvedené lhůty. O žádosti Příjemce, tj. jejím odsouhlasení či odmítnutí, 

rozhoduje Rada Středočeského kraje nebo případně Zastupitelstvo Středočeského kraje. 

5. Počítání lhůt uvedených v této smlouvě se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Připadne-li poslední den lhůty, v níž je Příjemce povinen podle této smlouvy 

provést nějakou činnost nebo úkon, na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 

den nejblíže následující.  

6. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost předat, doručit nebo předložit Poskytovateli 

nějakou písemnost, musí být do konce lhůty uvedené v této smlouvě písemnost Poskytovateli 

fakticky doručena; za splnění uvedené lhůty se nepovažuje den předání zásilky s písemností 
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Příjemcem k přepravě, tj. např. prostřednictvím pošty. 

7. Pokud má Příjemce podle této smlouvy povinnost převést peněžní prostředky Poskytovateli, převádí 

je na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy, a to pod stejnými symboly - stejným 

účelovým znakem, pod kterým mu byly peněžní prostředky Poskytovatelem poskytnuty, nesdělí-li 

Poskytovatel písemně Příjemci, že má uvést při převodu peněžních prostředků jiné údaje. 

8. Povinnost Příjemce převést peněžní prostředky Poskytovateli je splněna dnem připsání peněžních 

prostředků na účet Poskytovatele uvedený na str. 1 této smlouvy. 

9. Při podezření na porušení rozpočtové kázně může Poskytovatel pozastavit poskytování peněžních 

prostředků, a to až do výše předpokládaného odvodu. 

10. 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. 

11. O uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně rozhoduje v samostatné působnosti Krajský 

úřad Středočeského kraje. 

12. 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, a to na základě žádosti Příjemce.  

13. Správcem odvodů a penále je Krajský úřad Středočeského kraje, který z důvodu hodných zvláštního 

zřetele může povolit posečkání zaplacení odvodu nebo penále (tj. zaplacení odvodu nebo penále 

v pozdějším termínu) nebo zaplacení odvodu nebo penále ve splátkách, a to na základě žádosti 

Příjemce.  

14. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právními předpisy 

uvedenými v článku 1 této smlouvy a Programem 2021. Příjemce prohlašuje, že se před podpisem 

této smlouvy se zněním Programu 2021 seznámil. 

15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří Příloha č. 1 – ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) 

AKCE/PROJEKTU. 

16. Případné změny a doplňky této smlouvy budou smluvní strany činit písemnými, vzestupně 

číslovanými dodatky k této smlouvě. 

17. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

Smluvní strany se dohodly, že Příjemce není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti vyplývající 

z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Pokud Příjemce 

postoupí svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí straně bez předchozího písemného 

souhlasu Poskytovatele, poruší tím rozpočtovou kázeň a odvod za toto porušení rozpočtové kázně 

odpovídá výši poskytnutých peněžních prostředků. 

18. V případě nahrazení z. č. 320/2001 novým zákonem, řídí se kontrola dle této smlouvy novým 

zákonem. 

19. Varianta I.  

Smlouva bude podepsána oběma smluvními stranami elektronicky. 
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Varianta II. 

Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy 

si ponechá Poskytovatel a jeden stejnopis Příjemce. 

 

20. Varianta I 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

Varianta II 

     Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Poskytovatel.  

21. O poskytnutí dotace uvedené v této smlouvě Poskytovatelem Příjemci rozhodlo Zastupitelstvo 

Středočeského kraje usnesením č.  …………/2021ZK ze dne ………. 2021 a v případě tohoto 

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

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné k jeho platnosti. 

22. K podpisu této smlouvy a podpisu případných dodatků k této smlouvě za Poskytovatele byl pověřen 

……………………..……….. usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č.  …………/2021/ZK 

ze dne ………. 2021. 

23. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno 

usnesením č. … ze dne … Radou/Zastupitelstvem ……………… a v případě tohoto právního úkonu 

obce jsou splněny podmínky uvedené v § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů nezbytné k jeho platnosti. 

     (Tento odstavec se uvádí jenom v případě, že je Příjemcem dotace obec). 
 

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

Příjemce 

………………………………….. 
Poskytovatel 

Středočeský kraj 
   

 

 

 

  ………………………………………………. 
jméno a příjmení a případně funkce podepisující se osoby 

 

………………………………. 
razítko 

      ………………………………………………. 
Mgr. Petra Pecková, hejtmanka  

 

……………………………… 
razítko Středočeského kraje 
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      evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-…./…/…. 
 

 

Příloha č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle Programu 2021 

 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje 

ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 

v rámci Tematického zadání …………………… 

Oblast podpory ………………………..  

 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY (POLOŽKY) AKCE/PROJEKTU 

 

 

Název Akce/Projektu: ………….. 

Příjemce dotace: …………… 

Evidenční číslo Akce/Projektu: …/…………/…../2021 

 

Popis závazného parametru (položky) 

 

  

Jednotka 

parametru 

(položky) 

Množství 
jednotek 

parametru 

(položky) 

…………………………….. …………. ……………. 

 



  
DODATEK č. 2  

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2020  

  

Název:             BBP Stavby s.r.o.  

IČO:              03875199    

Sídlo:              Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 

Praha 7  

Zastoupena:           Michalem Bystroněm, jednatelem  

Datová schránka:  

  (dále jen 

„Zhotovitel“) a  

    ww8ymk3  

Název:             Základní škola Úvaly  

IČO:              00874817  

Sídlo:              Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly  

Zastoupena:           Mgr. Lukášem Kuncem, ředitelem  

Datová schránka:         tknf8db  

 (dále jen „Objednatel“)  

  

(společně též jako „Strany“)   

  

Smluvní strany uzavírají v souladu s odstavcem 16.3 smlouvy o dílo ze dne 11.6.2020, ve znění dodatku 

č. 1 ze dne 17. 9. 2020(dále jen „Smlouva“), tento dodatek smlouvy č. 2 (dále jen „Dodatek“):  

  

I. PŘEDMĚT DODATKU  

 

1. S ohledem na skutečnost, že změna způsobu realizace Zádržného uvedená v tomto Dodatku 

nepředstavuje podstatné změny Smlouvy, neboť daná změna nevede k významnému rozšíření 

rozsahu plnění, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, 
který má pouze možnost nahradit část Zádržného ve stejné hodnotě bankovní zárukou, ani by 

neumožnila účast jiných dodavatelů, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222 

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“), 
jako nepodstatnou změnu závazku. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré 

výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě 

 
2. Strany tímto konstatují, že Zádržné dle ustanovení odstavce 5.9(a) Smlouvy již bylo Zhotoviteli 

Objednatelem v plné výši uhrazeno.  
 

3. Strany se dohodly na změně způsobu realizace zbývající části Zádržného dle 5.9(b) Smlouvy.  

 

4. Do čl. 5.3 Smlouvy, za větu: „Částka ve výši 10% Ceny bude ponechána jako Zádržné a bude 

uvolněna v souladu s odstavcem 5.9 níže.“ se vkládá nové ustanovení tohoto znění: 

 

„Zhotovitel může Zádržné v celkové výši 5 % Ceny (tj. ve výši 428.679,28 Kč) nahradit bankovní 

zárukou, jejíž text podléhá předchozímu písemnému odsouhlasení Objednatelem. Bankovní záruka 
bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Součástí záruční listiny 

bankovní záruky bude název, sídlo a identifikační číslo Objednatele. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 



Objednatel oprávněn uplatnit za stejných podmínek jako zádržné dle čl. 5.10 a 5.11 Smlouvy. 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke 

splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné 
pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna 

uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky 

a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Platnost bankovní záruky bude do data uplynutí záruční doby podle čl. 14.2 

Smlouvy. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolněna do tří (3) Pracovních dnů po podpisu 
protokolu o odstranění poslední vady Díla, která byla uplatněna v záruční době a po úhradě 

uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu újmy, nejdříve však třetí (3.) Pracovní den po 

uplynutí poslední záruční lhůty podle této Smlouvy. V případě, že je bankovní záruka vystavena na 

období kratší, než je doba dle čl. 14.2 Smlouvy, či pokud je bankovní záruka vyčerpána, je Zhotovitel 

povinen nejpozději třicet (30) dnů před ukončením její platnosti a účinnosti doložit Objednateli 

prodloužení její platnosti a účinnosti nejméně na dobu dle čl. 14.2 Smlouvy či vystavení nové 
bankovní záruky nejméně na dobu záruční doby podle čl. 14.2 Smlouvy, a to za stejných podmínek.  

 
Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovní záruky ve výši, která odpovídá výši uplatněné 

smluvní pokuty, jakéhokoli nesplněného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných 

k odstranění vad Díla, jakýchkoliv újem způsobených plněním Zhotovitele v rozporu s touto 
Smlouvou, nebo jakékoli částce, která dle výlučného uvážení Objednatele důvodně odpovídá 

náhradě vadného plnění Zhotovitele. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel 

písemně Zhotoviteli výši plnění, které bude Objednatel od banky požadovat. 

 

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 

čerpání bankovní záruky, pokud byl na výskyt záručních vad Díla, které byly důvodem čerpání 

bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly, 

nebo se s Objednatelem nedohodl jinak.“ 
 

5. Ustanovení čl. 5.9. písm. b) Smlouvy ve znění: „částka ve výši 50 % Zádržného bude Zhotoviteli 

Objednatelem uhrazena po uplynutí záruční lhůty uvedené v první větě odstavce 14.2 této 

Smlouvy.“ se tímto ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

 
„b) částka ve výši 50 % Zádržného bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazena po uplynutí záruční 

lhůty uvedené v první větě odstavce 14.2 Smlouvy nebo po předložení bankovní záruky podle čl. 5.3 

Smlouvy nikoliv však dříve, než počne běžet záruční lhůta podle čl. 14. 2. Smlouvy.“ 
 

6. V ustanovení čl. 8.3 Smlouvy se doplňuje nové písmeno l) ve znění:  

 
„l) v případě porušení povinností Zhotovitele předložit Objednateli prodlouženou či obnovenou 

bankovní záruku v souladu s odstavcem 5.3 této Smlouvy a ve lhůtách tam uvedených 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a to za každý den 

takového prodlení.“ 

 
II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají zachována.  

2. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v planém znění, 
není povinnost tento Dodatek registrovat v Registru smluv.  

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu 
obdrží Objednatel a Zhotovitel.  

4. Strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými 

podpisy.  



 

 

  

V Úvalech dne xx. xx. 2021    V Úvalech dne xx. xx. 

2021 

  

  

    

      

Za Objednatele  

  

 

 

  Za Zhotovitele   

      

 
Mgr. Lukáš Kunc  

ředitel ZŠ Úvaly 

 Jakub Blaťák 

na základě plné moci 

 







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 nebytového sklepního prostoru v části objektu čp.181, 

Škvorecká ulice, Úvaly o celkové výměře 20 m² pro paní E.B. 

 

   Tento záměr byl schválen usnesením rady města Úvaly č. R – ………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 nebytového sklepního prostoru v čp.181, Škvorecká ul.“ 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 

• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 5.9.2022 s tím, že nájemní smlouva 

bude uzavřena na dobu 1 roku a v případě, že výpověď kterékoliv ze stran nebude druhé straně 

doručena ve lhůtě 60 dnů před každým vypršením smlouvy, bude prodloužena automaticky o 

další 1 rok. 

Žádost musí obsahovat: 

-  nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok) 

-  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  

Kritéria pro výběr zájemců o pronájem předmětných nebytových prostor: 

- výše nájemného (Kč/m2/rok) 

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 předmětného nebytového prostoru, 

prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce. 
 

starosta města  

Petr Borecký 

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


SoVB 2020 - 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 

 Oprávněn k podpisu: Ing.arch.Miroslav Hofman 
 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech při zřízení služebnosti:  

Ing.arch. Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 739 610 325, tel. kancelář 281 091 534,   
email: miroslav.hofman@mestouvaly.cz 

 

 (dále jen „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 krajským 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 jí písemně udělené platné plné moci ze dne 14.4.2021 evidenční číslo PM – 155/2021: 
společností Maděra a Šípek, spol.s.r.o., se sídlem Kluk 116, Poděbrady, 290 01 

IČO 45144664, DIČ:CZ45144664, 
Zastoupena Janou Kráslovou na základě jí písemně udělené plné moci ze dne 14.4.2021 evidenční číslo 

21004 

  

 (jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 
 

(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

IE-12-6006818/VB/01 

 
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 (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický 
zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném 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 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 PDS z energetického zákona. 

Oprávněná prohlašuje, že součást distribuční soustavy (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  

- pozemků parc. č. 314/1, v k.ú. Úvaly u Prahy, obec Úvaly, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ (dále jen „Dotčené 

nemovitosti“ nebo též jen „Pozemky“) 

 

3. Dotčené nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční 

soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 

písm. e) energetického zákona na Dotčených nemovitostech zařízení distribuční soustavy.   

 

Článek II. 

Předmět Smlouvy  

1. Předmětem Smlouvy je 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“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje 
na Dotčených nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu 
vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. 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  Dotčeným nemovitostem 
věcné břemeno, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženy 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 Dotčených nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. 

 

Článek III. 

Specifikace věcného břemene 

1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným 
nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a rozsah jeho 
výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených nemovitostí přecházejí i  práva a 
povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených nemovitostí. 

3. Smluvní strany se za účelem umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice (dále jen „Zařízení 
distribuční soustavy“) na Dotčené nemovitosti a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného 
břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční 
soustavy na Dotčených nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na Součásti 
distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně 
jejího odstranění. 

4. Rozsah věcného břemene na Pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 3284-
1081/2021, schváleném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. 
Geometrický plán je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Povinná z věcného břemene je povinna 
strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, 
která vede k ohrožení Součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 



5. 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 Dotčeným nemovitostem dále oprávnění, která jí, jako PDS 

přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou modernizací 
a provozováním zařízení distribuční soustavy. 
 

2. Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve smyslu § 
25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným břemenem Dotčené 
nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést věcným břemenem dotčené 
nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícího jejich 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 distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi k ní 
náležejícími součástmi. 

 

Článek 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 5 000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých). 

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) vydané a zaslané Oprávněnou, 

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 Dotčeným nemovitostem 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 Dotčeným nemovitosti(tem) podle této Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh 
na vklad práva k Dotčeným nemovitostem. 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 distribuční soustavy 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. V případě vstupu do pozemních komunikací, jakýchkoli dalších staveb, jakož i míst upravených veřejnou 
zelení města Úvaly, tj. stavebních prací v souvislosti s vybudováním služebnosti (věcného břemene) podle 
smlouvy s městem Úvaly, musí být sjednána smlouva se zhotovitelem o finančním zajištění povinnosti 
uvést pozemky města Úvaly do původního stavu, kde jsou sjednány podmínky jistiny vztahující se ke 
stavbě a jejího uvedení do původního stavu za podmínek jistoty (kauce) stanovené oprávněným; výši 
kauce stanoví oprávněný 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. 

5. Záruční doba na všechny stavby či jakéhokoli uvedení místa do původního stavu, kde byla provedena 
služebnost, činí nejméně 60 měsíců. 

 

Článek VIII. 

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. Tuto smlouvu je možné s ohledem na ust. § 560 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 
případné změny této smlouvy se budou sjednávat ve formě vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 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. 

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 

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


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. 

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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu lze měnit výhradně novou smlouvou o zřízení věcného břemene 
– služebnosti uzavřenou podle zákona. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R - [číslo jednání rady – vyplní 

město] na svém zasedání konaném dne [datum – vyplní město] a pověřila vedoucího odboru 

investic a dopravy Městského úřadu Úvaly jejím podpisem. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se 
souhlasem rady města. 

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 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Oprávněná 
a tři stejnopisy obdrží Povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke stavebnímu řízení před stavebním 
úřadem. 

17. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 3284-1081/2021 ze dne 29.6.2021, potvrzený 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ dne 30.6.2021 pod 
č. 2275/2021-209. 

 
- kopie plné moci strany oprávněné 

 

18. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 

 
 



 
 
 
 
V Úvalech dne [datum]    V ……………………. dne [datum] 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

Ing.arhc.Miroslav Hofman                                                                       ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

vedoucí odboru investic a dopravy 

   Městského úřadu Úvaly  Zmocněný zástupce: 

                                                                     Jana Kráslová 

                                                                       Maděra a Šípek, spol.s.r.o. 
 

                    Povinná                                                                      Oprávněná 
 
      

 



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ 
Dosavadní stav Nový stav 

Označení 
pozemku 

parc. číslem 

Výměra parcely Druh pozemku Označení 
pozemku 

parc. číslem 

Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. 
určení 
výměr

 

Porovnání se stavem evidence právních vztahů 

Díl přechází z pozemku 
označeného v 

Číslo listu 
vlastnictví 

Výměra dílu Označení 
dílu Způsob využití Způsob využití

 

Způsob využití

 ha m2

 
 

ha  m2

 
katastru 

nemovitostí 
dřívější poz. 

evidenci 
 
 

ha m2 
 

314/1            314/1  10001      

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
Druh věcného břemene: právo chůze, jízdy, umístění kabelového vedení a omezení manipulačním prostorem 
Oprávněný: ČEZ Distribuce, a.s.                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRICKÝ  
PLÁN pro   

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno, příjmení: 

                             Ing. Zdeněk Belza 
Jméno, příjmení: 
  

vymezení rozsahu věcného břemene 
k části pozemku 

Číslo položky seznamu úředně  
oprávněných zeměměřických inženýrů:   868/1995 

Číslo položky seznamu úředně  
oprávněných zeměměřických inženýrů: 

Dne:  29.6.2021   Číslo:  54/2021 Dne:   Číslo: 

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 
Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě 

uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu. 

Vyhotovitel:  

 

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

Číslo plánu: 3284-1081/2021 

Okres:   Praha-východ 

Obec:   Úvaly 

Kat. území: Úvaly u Prahy 

Mapový list: Český Brod 8-3/43 
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit 

se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly 

označeny předepsaným způsobem: 

                                                      věcné břemeno 

 





SoVB 2020 - 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 

 Oprávněn k podpisu: Ing.arch.Miroslav Hofman 
 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech při zřízení služebnosti:  

 (dále jen „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 krajským 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 jí písemně udělené platné plné moci  
AZ Elektrostav, a.s., se sídlem:  Nymburk , Bobnická ulice 2020, 288 01 Nymburk   

IČ organizace: 45149909,   DIČ CZ45149909 
Společnost je registrována pod spisovou značkou B 1625 ze dne 4.6.1992 

u Městského soudu v Praze. 
zastoupena Ing. Mgr. Martinem Stiborem, vedoucím střediska geodézie a věcných břemen, na 

základě platné plné moci  

(jako strana oprávněná z věcného břemene – služebnosti, dále jen „Oprávněná“)                   

na straně druhé 

 
(Povinná a Oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: 
 
 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 

          IV-12-6024935/001, Úvaly - kNN - pro p.č. 3229/1 (dále jen „Smlouva“) 

 
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 (energetický zákon), v platném znění (dále jen „energetický 
zákon“), a § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) (dále jen „smlouva“). 
 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném 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 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 PDS z energetického zákona. 



Oprávněná prohlašuje, že součást distribuční soustavy (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  

- pozemků parc. č. 3073/2, 3074, 3076/7, 3076/10, 3230/3, 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“) 

 

3. Dotčené nemovitosti se nacházejí na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční 

soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 

písm. e) energetického zákona na Dotčených nemovitostech zařízení distribuční soustavy.   

 

Článek II. 

Předmět Smlouvy  

1. Předmětem Smlouvy je 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“). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této smlouvy. Věcné břemeno se zřizuje 
na Dotčených nemovitostech ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a  k účelu 
vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. 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  Dotčeným nemovitostem 
věcné břemeno, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženy 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 Dotčených nemovitostí, kterými by byl znemožněn účel této 
Smlouvy. 

 

Článek III. 

Specifikace věcného břemene 

1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Dotčených nemovitostí, zřizuje k Dotčeným 
nemovitostem ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle § 25 odst. 4 
energetického zákona, když jeho obsah je v souladu s účelem daným energetickým zákonem a rozsah jeho 
výkonu blíže uveden v  tomto článku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Dotčených nemovitostí přecházejí i  práva a 
povinnosti, vyplývající z věcného břemene, na nabyvatele Dotčených nemovitostí. 

3. Smluvní strany se za účelem umístění součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN, přípojkové 
skříně (dále jen „Součást distribuční soustavy“) na Dotčených nemovitostech a za účelem jejího 
provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, 
opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy na Dotčených nemovitostech. Věcné břemeno zahrnuje též 
právo Oprávněné provádět na Součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny, 
modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 

4. Rozsah věcného břemene na Pozemcích podle této smlouvy je vymezen v geometrickém plánu č. 3297-
17/2021, schváleném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-východ. 
Geometrický plán je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí. Povinná z věcného břemene je povinna 
strpět výkon práva Oprávněné, vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, 
která vede k ohrožení Součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné. 

5. 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 Dotčeným nemovitostem dále oprávnění, která jí, jako PDS 

přísluší z energetického zákona, především pak:     

- Vstupovat a vjíždět na Dotčené nemovitosti v souvislosti se zřizováním, obnovou 
a provozováním distribuční soustavy. 
 

2. Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění, popsaných shora, postupovat coby PDS striktně ve smyslu § 
25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinné a vstup, na věcným břemenem Dotčené 
nemovitosti, jí bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést věcným břemenem dotčené 
nemovitosti do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu 
odpovídajícího jejich 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 distribuční soustavy je inženýrskou sítí ve smyslu § 509 občanského zákoníku se všemi k ní 
náležejícími součástmi. 

 

Článek 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 31 100,00,- Kč (slovy: třicetjedentisícjednosto korun českých korun českých 

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) vydané a zaslané Oprávněnou, 

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 Dotčeným nemovitostem 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 Dotčeným nemovitosti(tem) podle této Smlouvy a aby za ní podepsala a podala návrh 
na vklad práva k Dotčeným nemovitostem. 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 distribuční soustavy 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. V případě vstupu do pozemních komunikací, jakýchkoli dalších staveb, jakož i míst upravených veřejnou 
zelení města Úvaly, tj. stavebních prací v souvislosti s vybudováním služebnosti (věcného břemene) podle 
smlouvy s městem Úvaly, musí být sjednána smlouva se zhotovitelem o finančním zajištění povinnosti 
uvést pozemky města Úvaly do původního stavu, kde jsou sjednány podmínky jistiny vztahující se ke 
stavbě a jejího uvedení do původního stavu za podmínek jistoty (kauce) stanovené oprávněným; výši 
kauce stanoví oprávněný 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. 

5. Záruční doba na všechny stavby či jakéhokoli uvedení místa do původního stavu, kde byla provedena 
služebnost, činí nejméně 60 měsíců. 

 

Článek VIII. 

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. Tuto smlouvu je možné s ohledem na ust. § 560 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že 
případné změny této smlouvy se budou sjednávat ve formě vzestupně číslovaných dodatků této smlouvy, 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 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. 

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 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 

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


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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Smluvní strany sjednávají, že tuto smlouvu lze měnit výhradně novou smlouvou o zřízení věcného břemene 
– služebnosti uzavřenou podle zákona. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Uzavření této smlouvy schválila rada města Úvaly usnesením č. R - [číslo jednání rady – vyplní 

město] na svém zasedání konaném dne [datum – vyplní město] a pověřila vedoucího odboru 

investic a dopravy Městského úřadu Úvaly jejím podpisem. 

14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se 
souhlasem rady města. 

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 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Oprávněná 
a tři stejnopisy obdrží Povinná a jeden stejnopis bude přílohou ke stavebnímu řízení před stavebním 
úřadem. 

17. Nedílnou a neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 
 
- Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene č. 3297-17/2021 ze dne 03.03.2021, potvrzený 

Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ dne 12.03.2021 pod 
č. 912/2021-209. 

 
- kopie plné moci strany oprávněné 

 

18. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 

 
 
V Úvalech dne [datum]   V Nymburku dne [datum] 
 
 



 
 
____________________________ _______________________________ 
 

Ing.arhc.Miroslav Hofman                                                                       ČEZ DISTRIBUCE, a.s. 

vedoucí odboru investic a dopravy 

   Městského úřadu Úvaly  Zmocněný zástupce: 

                                                                     Ing. Mgr. Martin Stibor 

                                                                         Vedoucí střediska Geodézie a věcných břemen 

                                                                       AZ Elektrostav, a.s. 
 

                    Povinná 
                                                        Oprávněná 
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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 
Zastoupené Ing.arch.Miroslavem Hofmanem, vedoucím odboru investic a dopravy 

 
Osoba oprávněná jednat v technických věcech při zřízení služebnosti:  
Ing.arch.Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy, tel. 739 610 325, tel. kancelář 
281 091 534, email: Miroslav.hofman@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 Miroslavem Cihelkou na základě plné moci č.PM – 039/2021 ze dne 20.1.2021 
 

(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 - 
a dohodu o umístění stavby č-IZ-12-6002401/VB/1 

Úvaly-přel.VN parc.č.3790 
 

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 



a) Budoucí povinná prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemků: 
a) parc. č. 3845/5 – ostatní plocha, parc.č.3845/1 – ostatní plocha, parc.č.3845/4 – ostatní 

plocha, 3841/339 – ostatní plocha, parc.č.3841/336 – ostatní plocha a parc.č.3841/337 – 
ostatní plocha, 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.  Budoucí oprávněná prohlašuje, že je na Dotčených nemovitostech investorem stavby zařízení 

distribuční soustavy: 

       - kabelové vedení VN + chránička HDPE, kruhové uzemnění příhradového stožáru  
 

  (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 Dotčeným 

nemovitostem věcné břemeno-služebnost podle této smlouvy, že Dotčené nemovitosti nejsou zatíženy 
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 
Dotčených nemovitostí, 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 Dotčených nemovitostech 
a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo 
Budoucí oprávněné na Dotčených nemovitostech 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 Dotčených nemovitostech, 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 Dotčených nemovitostí věcným břemenem činí 72 bm 
a  nepřesáhne rozsah vyznačený v situačním snímku tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy, popř. ve 
zvlášť vyhotovených situačních snímcích tvořících přílohy č. 1 a 2 této smlouvy, v případě, že jejím 
obsahem dojde k dotčení věcným břemenem Pozemků a současně též Budovy, kdy rozsah dotčení 
budovy věcným břemenem bude obsahem přílohy č. 2. 

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 9 500 Kč /slovy: devět tisíc pětset korun českých/ 
(dále také jen „náhrada“) a k poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných Vlastní smlouvou. 

9. Budoucí povinný není 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. Smluvní strany ujednávají, že přeložka vedení, obnova vedení nebo nové vedení inženýrské 
sítě podle technické a plánovací dokumentace je součástí stavby prováděné městem Úvaly, 
tedy jde o činnost v rámci koordinační dohody stavby. 

2. Smluvní strany výslovně uvádějí, že se nejedná o právo stavby ve smyslu § 1240 občanského 
zákoníku. 

Článek V. 

Ostatní ujednání 

1. Budoucí povinná se pro případ převodu vlastnického práva k Dotčeným nemovitostem smluvně 
zavazuje převést na nabyvatele Dotčených nemovitostí 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 Dotčených nemovitostí, 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. 

 

 

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 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 

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


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 a pověření (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 [datum]   V [obec] dne [datum] 
 
 
 
 
____________________________ _______________________________ 
 

Ing.arch.Miroslav Hofman Miroslav Cihelka 

   vedoucí odboru investic a dopravy      
      zmocněný zástupce 
       za společnost ČEZ Distribuce, a. s. a zhotovitele 















Ing. Štefan Miko, 

tel: +420 724 239 411
Technonologie kuchyně - seznam zařízení DOVATELSKÉ SLUŽBY-CZ,

TECHNOLOGIE GASTRO

počet kanaliz. cena/ks celkem

ks kW/ks napětí V celkem kW kW/ks celkem kW rozměr SV TV DN bez DPH bez DPH

DOVYBAVENÍ

1

průmyslová podstolová myčka stolního nádobí, 

typ DS D50-32-DBS + OČ, s odpadovým čerpadlem, 

 - nerezové provedení, 

 - velikost mycího koše 500x500 mm,

 - filtr mycí vany, 

 - horní a spodní ramena mycí a oplachové, 

 - zásuvná výška až 345 mm, 

 - mycí výkonné čerpadlo s příkonem 400 W, 

 - dávkovač mycího a oplachového prostředku, 

 - v ceně: 1x koš na talíře, 1x koš na sklenice, 

    1x košík na příbory, 

 - rozměry: 570x610x820, 

 - el. 3,68 kW/ 230 V (zásuvka s vidlicí)

1 3,68 230 - Z 3,68 3/4"-P DN 30

 - dodávka gastra

 - nutné přeinstalovat el. 

zásuvka 230 V do podstolové 

výšky

 - nutné přeinstalovat 

pračkový ventil 3/4"-P do 

podstolové výšky

44 990 44 990

2

mycí chemie RM Gastro, 

 - mycí nepěnivý prostředek pro průmyslové myčky RM, 

 - objem balení 12 kg

1  - dodávka gastra 1 190 1 190

3

oplachová a leštíící chemie RM Gastro , 

 - oplachový a leštící prostředek pro průmyslové myčky, 

 - objem balení 10 kg

1
 - dodávka gastra

1 190 1 190

4

přípravek Strip-a-way, 

 - kyselý přípravek pro odstraňování vápenatých povlaků 

   (vodního kamene) v myčkách nádobí  a z nerezových 

   povrchů,  působí rychle a intenzivně, balení 5 kg, 

1  - dodávka gastra 893 893

5

tlaková lahev Rivonit,

 -  pro snadnou, bezpečnou a úspornou aplikaci chemických 

    přípravků, objem 1 litr

1  - dodávka gastra 458 458

6
leštěnka na nerez, objem 950 ml, 

 - leštěnka v aplikační lahvi s rozprašovačem
1  - dodávka gastra 190 190

7

změkčovač vody, typ MS 1500, se sníženou výškou, 

 - automatický změkčovač vody, 

 - elektromechanická řídící jednotka, 

 - možnost nastavení regenerace na dny v týdnu, 

 - regenerace tabletovou solí, 

 - rozměry: 245x450x440 mm, 

 - el. 230 V

1 0,03 230 - Z

 - dodávka gastra

 - nutné přeinstalovat el. 

zásuvka 230 V do podstolové 

výšky

9 990 9 990

8
tabletová sůl pro regeneraci automatického změkčovače, 

 - balení 25 kg
1  - dodávka gastra 350 350

poznámka

Stravovací provoz pro MŠ Úvaly, Pražská 525, Kollárova 1260, PSČ 250 82 Úvaly

Legenda: K - volný kabel v chráničce dle ČSN, Z - zásuvka, SV - studená voda, TV - teplá voda, SVM - studená voda změkčená, R - roháček, P - pračkový ventil, V - kulový ventil, BN a BS - baterie nástěnná a stolní (nebude-li uvedeno jinak, 

dodávka stavby), mezi přívod plynu a plynový přístroj musí být vždy nainstalován uzávěr (dodávka stavby), mezi přívod elektřiny a elektrický stroj musí být vždy nainstalována zásuvka nebo nebo předřazený příslušný fázový vypínač (dodávka 

stavby), SJ - elektrické stroje samostatně jištěné s předřazeným fázovým vypínačem,  nemobilní stroje a zařízení musí být uzemněny ochranným pospojením, ZTI odpady instalované před termickými přístroji (varné, smažící, pečící, fritovací stroje) 

odolné 100 °C, NČP(mm)=míra nad čistou podlahou, rozměry(mm): šířka x hloubka x výška

vodazem.plynelektřina
Soupis gastrotechnologického zařízení A
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Ing. Štefan Miko, 

tel: +420 724 239 411
Technonologie kuchyně - seznam zařízení DOVATELSKÉ SLUŽBY-CZ,

TECHNOLOGIE GASTRO

9

pracovní stůl s 2- dřezem, nad mycí stroj, s částečnou spodní

polící, prolisovaná pracovní deska, s otvorem na baterii, 

 - nerezové provedení - gastronomická chromniklová ocel ve   

   třídě DIN 18/10 - AISI 304,

 - vlevo spodní prostor volný pro mycí stroj, 

 - pracovní deska s prolisem proti odtoku vody, 

 - pracovní deska s otvorem na stolní baterii, 

   průměr otvoru 35 mm,

 - vpravo 2 x dřezový výlisek 400x400x250 mm, 

 - pracovní deska se zadním límcem, 

 - vpravo spodní plná police, 

 - výškově stavitelné nohy, 

 - rozměry: 1950x650x880 mm

1 1/2" - R 1/2" - R DN 50

 - dodávka gastra

 - nutné přeinstalovat do 

podstolové výšky roháček pro 

TV a SV

24 230 24 230

10

předmývací stolní baterie se sprchou, profi, č. 5120067,

 - nerezové provedení, 

 - s vyvažovací pružinou, 

 - robustní provedení s kartuší 40 mm, 

 - výška 500 mm

 - dodávka gastra 4 700 4 700

11 montáž a montážní manteriál 1
 - dodávka gastra

1 290 1 290

Sestavil: Zdeněk Kovanda, Štefan Miko. Ing. ŠTEFAN MIKO

tel. +420 724 239 411

obchodně-technické oddělení

projekce gastroprovozů

dodávky gastrozařízení

DODAVATELSKÉ SLUŽBY-CZ

DIVIZE: TECHNOLOGIE GASTRO 

Za Mlýnem 1721, 25301 Hostivice 

IČO: 70785091, Česká Republika

Tel.: +420 324 145 900

Fax: +420 324 145 900

e-mail: miko@dodavatelskesluzby.cz

e-mail: gastro@dodavatelskesluzby.cz

www.dodavatelskesluzby.cz

Dne,  15.  7.  2021

Celkový součet nároků na energie pro technologii

Cena celkem vč. DPH 108 260 Kč

89 471 Kč

DPH 21 %

Cena zařízení celkem bez DPH 89 471 Kč

Doprava  zařízení 0 Kč

18 789 Kč

  * termín raelizace zakázky: cca 4-6  týdnů od objednání

  * záruční doba na dodané zařízení:  24 měsíců 

* platnost technické a cenové nabídky do 30. 30. 2021

Cena celkem bez DPH

Stránka 2
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Základní škola Úvaly 
Arnošta z Pardubic 8, Úvaly 250 82   

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 
 

část:  XX.  PROVÁDĚNÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 
 

Č.j.: ZŠ Úvaly/1722/2021 

Vypracoval: Mgr. Lukáš Kunc, ředitel 
školy  

Schválil: Mgr. Lukáš Kunc, ředitel 
školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9. 2021 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, 
které tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Tato směrnice upravuje předmět, rozsah a podmínky doplňkové (hospodářské) činnosti ve školské 
právnické osobě Základní škola Úvaly (dále jen škola), kterou provádí mimo svou hlavní činnost. Úprava 
vychází ze zřizovací listiny vydané městem Úvaly dne 1.1.2020 a zákony č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Směrnice je součástí organizačního řádu školy a je vnitřním 
předpisem platným pro všechny zaměstnance školy. 
 

PŘEDMĚT DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

 

 Předmětem doplňkové činnost jsou: 
o pronájem nebytových prostor 
o další služby v oboru volné činnosti 
o stravování 
o organizování vzdělávacích kurzů 
o organizování veřejných akcí sportovně-kulturního charakteru 
o organizování dalších nadstandardních volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé 
o mimoškolní vzdělávání a výchova, pořádání školení, kurzů vč. lektorské činnosti 

 

 Škola využívá k provádění své doplňkové činnosti kapacity a zařízení, které má k dispozici pro 
zajišťování hlavní činnosti, a schopnosti svých pracovníků. přitom nesmí být omezeno nebo narušeno 
základní poslání školy, tzn. že doplňková činnost nesmí být prováděna na úkor činnosti hlavní. 

 Škola vykonává svou doplňkovou činnost na základě živnostenského oprávnění vydaného 8.7. 2021 
 

ZÁSADY DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

 

 O doplňkové činnosti se účtuje odděleně od hlavní činnosti na samostatných střediscích / 
analytických účtech, účtování se řídí Zákonem o účetnictví č. 563/1991, Vyhláškou č. 410/2009 a 
Českými účetními standardy. 

 V případech, že se nejedná o přímé náklady na doplňkovou činnost a nelze je oddělit od hlavní 
činnosti, stanoví se podíl nákladů pro doplňkovou činnosti zpracovanou kalkulací (viz příloha č. 1). 
Jedná se zejména o náklady na elektrickou energii, teplo, vodné a stočné, odvoz odpadu, revize 
zařízení, BOZP, nákup chemie, čistících a úklidových prostředků a dále podíl mzdových nákladů 
zaměstnanců školy, kteří se podílejí na zabezpečení doplňkové činnosti. 
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 Náklady doplňkové činnosti jsou výdaji na zajištění, dosažení a udržení příjmu podle Zákona č. 
586/1992 Sb. o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Výnosy po zohlednění nákladů 
z doplňkové činnosti podléhají dani z příjmu právnických osob. 

 Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti nesmí být ke konci účetního období ztrátový. V případě 
ztráty oznámí škola tuto skutečnost zřizovateli a navrhne řešení. Zřizovatel rozhodne, zda je možné 
pokrýt ztrátu z rezervního fondu školy. 

 Prostředky z výsledku hospodaření doplňkové činnosti po zdanění je možno použít k dokrytí potřeb 
hlavní činnosti. 

 Z výsledků hospodaření předchozího roku se vychází pro stanovení ceníku pro jednotlivé činnosti 
doplňkové činnosti pro následující rok. Ceník schvaluje ředitel školy. 

 
 
 

  

ODPOVĚDNOSTI ZA DOPLŇKOVOU ČINNOST 

 

 Osoba odpovědná za pronájmy nebytových prostor - referent správy majetku 

 Osoba odpovědná za další služby - referent správy majetku 

 Osoba odpovědná za uzavírání smluvních vztahů/vyřizování objednávek doplňkové činnosti – 
referent správy majetku 

 Osoba odpovědná za vedení účetnictví doplňkové činnosti, zpracování kalkulací nákladů, zpracování 
výsledků hospodaření doplňkové činnosti, agendy daní z příjmů právnických osob, zřizování případné 
ztráty se zřizovatelem - účetní 

 

REALIZACE PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR 

 

 Škola pronajímá prostory fyzickým a právnickým osobám. 
 Pronájem lze sjednat telefonicky a po předběžném projednání s odpovědným pracovníkem školy na 

základě písemné objednávky, kterou je možno zaslat v elektronické podobě. Po potvrzení ze strany 
školy se stává závaznou objednávkou. 

 Objednávka musí obsahovat: 
o fakturační údaje (název/jméno, adresa, IČ, DIČ) 
o Účel 
o Den, čas, hodinu pronájmu (začátek a předběžný konec) 
o Požadavky (uspořádání, pomůcky, technika aj.) 
o Kontaktní údaje (odpovědná osoba, telefon, email) 

 Ceník za pronájem je součástí každé smlouvy/objednávky. Do ceny pronájmu se započítává i doba 
přípravy před vlastní akcí. 

 Faktura o pronájmu se zasílá nájemci nejpozději do 14 dnů od uskutečněného pronájmu. V případě 
hotovostní platby bude úhrada za pronájem ze strany nájemce provedena nejpozději v den konání 
akce vůči vystavenému příjmovému pokladnímu dokladu. Pronájmy dle uzavřené nájemní smlouvy se 
platí nájemcem podle podmínek smlouvy. 

 V případě, že nájemce poruší podmínky pronájmu (školní řád školy, požární řád školy) bude 
pronájem ukončen bez náhrady. V případě nedodržení zákazu kouření v budově školy bude nájemci 
přičtena pokuta 5000,- Kč. Za mimořádné znečištění pronajatých prostor hradí nájemce pronajímateli 
náklady na úklid prostor školy. 

 Ostatní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. 

  
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou pověřeni následující zaměstnanci: ŘŠ, ZŘŠ, 
ekonomka školy 

 Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem školy.  

 Směrnice nabývá účinnosti dnem:  .2021 
 
Příloha:  
Příloha č.1 Kalkulace nákladů pro doplňkovou činnost 
Příloha č.2 Ceník činností 
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V Úvalech dne .2021 

 
 

 

Mgr. Lukáš Kunc 
ředitel školy 

Příloha č.1:  

Kalkulace pronájmu tělocvičny 

energie, vodné, stočné 30 Kč/hodina 

úklid prostor 65 Kč/hodina 

režijní náklady 65 Kč/hodina 

zisk 40 Kč/hodina 

celková cena pronájmu 200 Kč/hodina 

Kalkulace pronájmu učebny 

energie, vodné, stočné 15 Kč/hodina 

úklid prostor 35 Kč/hodina 

režijní náklady 30 Kč/hodina 

zisk 20 Kč/hodina 

celková cena pronájmu 100 Kč/hodina 

Kalkulace ceny jídla pro cizí strávníky 

finanční norma 30 Kč 

mzdové náklady 25 Kč 

režijní náklady vč. médií 10 Kč 

zisk 5 Kč 

celková cena jídla 70 Kč 

 

 
Příloha č.2: Ceník činností pro školní rok 2021/22 
 

Činnost Cena pronájmu/služby Jednotky 

Pronájem tělocvičny 200 Kč/hodina 

Pronájem učebny 100 Kč/hodina 

Zapůjčení sportovního vybavení 50 Kč/ks/den 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky 70 Kč/jídlo 
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Město Úvaly 
Městský úřad Úvaly  
Starosta 

  

                                                                   D O H O D A 

o použití vybavení místností, náhradě za znehodnocení vybavení a náhradě za 
spotřebovaná média uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 

 
Město Úvaly 
IČO  00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
zastoupené místostarostou Ing. Alexisem Kimbembe 
dále jen „město“ 
 
a 
 
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace,  
IČO 43754791, se sídlem Vítězslava Nováka 372, 250 82 Úvaly 
zastoupený ředitelkou Mgr. Janou Krejsovou 
dále „MDDM Úvaly“ 
 

podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku. 
 

I. 
 Předmětem této dohody je zapůjčení technického vybavení místností v  přízemí   
budovy MDDM Úvaly  na adrese Vítězslava Nováka 372, Úvaly   a to   nábytek, židle,  stoly, 
vybavení kuchyňky, náhrada za znehodnocení vybavení  a náhrada za  spotřebovaná média  
ve dnech 8.10.2021 od 7.30 hodin do  9.10.2021  do 20.00 hodin   pro účely konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 
 

II. 
Město po ukončení voleb místnosti uvede do původního stavu. 
 

III. 
MDDM  Úvaly zajistí úklid předmětných prostor po akci vlastními prostředky. 

 
IV. 

Město se zavazuje uhradit MDDM Úvaly částku 4 500,- Kč, tj. slovy čtyřitisícepětsetkorun, 
a to do 30.10.2021. 

V. 

5.1. Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit v písemné formě. 
5.2. Salvatorní ustanovení: 
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 



 

 

smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po 
dvou z nich. 
5.4. Strany této smlouvy prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
5.5   Tuto dohodu schválila rada města Úvaly na svém jednání dne 34.8.2021  usnesením 
č. R- …../2021. 
 
 
 
 
V Úvalech dne ………………………………….  V Úvalech dne …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                              …………………………… 
Ing. Alexis Kimbembe         Mgr. Jana Krejsová 
místostarosta města Úvaly              ředitelka MDDM Úvaly 
 



 

 

 

  

Město Úvaly 

Městský úřad Úvaly  
Starosta 

  

                                    D O H O D A 

o použití vybavení místností, náhradě za znehodnocení vybavení a náhradě za 
spotřebovaná média uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 

 

Město Úvaly 

IČO  00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly 
zastoupené místostarostou Ing. Alexisem Kimbembe 
dále jen „město“ 
 
a 
 

Základní škola Úvaly 
IČO  00874817, se sídlem Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly 
zastoupená ředitelem Mgr. Lukášem Kuncem 
dále „ZŠ Úvaly“ 

 
podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku. 

 
I. 

Předmětem této dohody je zapůjčení technického vybavení místnosti  v přízemí hlavní budovy 
ZŠ Úvaly, na adrese Arnošta z Pardubic 8, Úvaly  a to nábytek, židle, stoly, vybavení kuchyňky, 
náhrada za znehodnocení vybavení a náhrada za spotřebovaná média   ve dnech  8.10.2021od 
7.30 hodin do 9.10.2021  do 20.00 hodin  pro účely konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
 
 

II. 

Město po ukončení voleb místnosti uvede do původního stavu. 
 

III. 

ZŠ Úvaly zajistí úklid předmětných prostor po akci vlastními prostředky. 
 

IV. 

Město se zavazuje uhradit ZŠ Úvaly částku 4 500,- Kč, tj. slovy čtyřitisícepětsetkorun, a to 
do  30.10.2021. 

 

V. 

5.1. Veškeré změny této smlouvy je nutno učinit v písemné formě. 
5.2. Salvatorní ustanovení: 
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této 



 

 

smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe 
obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží po 
dvou z nich. 
5.4. Strany této smlouvy prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
5.5 Tuto dohodu schválila rada města Úvaly na svém jednání dne 24.8.2021  usnesením 
č. R- ………./2021. 
 
 
V Úvalech dne …………………………..   V Úvalech dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
    ……………………………                …………………………… 
   Ing. Alexis Kimbembe                 Mgr. Lukáš Kunc 
 místostarosta města Úvaly                  ředitel ZŠ Úvaly 
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