ZÁPIS
z 7. jednání

Rady města Úvaly
konané dne

17. 5. 2022

Zápis z jednání Rady města Úvaly byl vytvořen pomocí programu TED®

ZÁPIS
7. jednání Rady města Úvaly,
konané dne 17. 5. 2022 v 8:00 hod.
Zasedací místnost, MěÚ, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
Přítomni:

Ing. Alexis Kimbembe, Josef Polák, Ing. Ludmila Milerová, Miloslav Kolařík

Hosté:

Jana Tesařová, Jitka Hamouzová, Ing. arch. Miroslav Hofman, Jitka Hájková, Ing. Renata Stojecová,
Ph.D., Jaroslav Špaček,

Omluveni:

Mgr. Petr Borecký

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

Zapsal:

Za správnost odpovídá: Jana Tesařová vedoucí úřadu

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

Věc

Stav po jednání

1.

Zahájení

2.

Návrh rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových
organizací a Základní školy Úvaly za rok 2021

Schválen

3.

Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací a Základní
školy Úvaly za rok 2021

Schválen

4.

Žádost o vyjádření k rekonstrukci rodinného domu, na pozemku parc. č.
1220 a 1221, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese Prokopa Velikého 298, 250 82
Úvaly

Schválen

5.

Žádost o vyjádření ke stavbě uličního oplocení, na pozemku parc. č.
3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

6.

Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, příjezdové komunikace
Úvaly, ulice Erbenova, na pozemku parc. č. 1059/24, 1055/7 a 1059/63, k.ú.
Úvaly u Prahy a napojení na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci

Schválen

7.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru stavby "Odlehčovacího centra
pro lidi s PAS (Poruchy autistického spektra)", na pozemku parc. č. 3481,
k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

8.

Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, včetně přípojek, na
pozemku parc. č. 3841/301a 3841/302, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Hvězdova,
lokalita Radlická čtvrť, Úvaly

Schválen

9.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení na "Deponii Úvaly", na pozemku
parc. č. 3957/35, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Škvorecká, Úvaly

Stažen

10.

Žádost o předběžné vyjádření ke stavbě provozovny s bytovou jednotkou,
na pozemku parc. č. 331/20, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese ulice 5.května,
Úvaly

Schválen
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Bod

Věc

Stav po jednání

11.

Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a změně využití objektu čp. 100,
Jiráskova ulice, na pozemcích 2930/2 a 2931, k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

12.

Žádost o předběžné vyjádření ke změně užívání rodinného domu na 4
dětské skupiny na adrese Hakenova 1141, Úvaly, na pozemku parc. č. 1727,
k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

13.

Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - RD
051a-c, RD 052, Polyfunkční dům BD 040", na pozemku parc. č. 3928/363,
3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

14.

Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba
objektu 030", na pozemku parc. č. 3928/362, k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

15.

Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba
polyfunkčního domu 020", na pozemku parc. č. 3929/2 a 3928/364, k.ú.
Úvaly u Prahy

Schválen

16.

Smlouva se společností Elektrowin a.s. o umístění a provozování
kontejnerů

Schválen

17.

Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností Parketárny byty s.r.o.

Schválen

18.

Žádost o souhlas s umístěním garážového stání a rodinného domu na
pozemku parc.č. 3167 k.ú. Úvaly u Prahy

Schválen

19.

Plánovací smlouva pro výstavbu areálu Almeco s.r.o. na pozemku parc. č.
3957/41 k.ú. Úvaly u Prahy

Stažen

20.

Žádost o vyjádření ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu
povolení pro výstavbu 13 rodinných domů, k.ú. Úvaly u Prahy,v lokalitě
Radlická čtvrť, Úvaly

Schválen

21.

Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru a vydání stanoviska pro stavbu "Odhlučnění areálu Tawesco Automotive s.r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250
82 Úvaly"

Schválen

22.

Pronájem části pozemku parcelní číslo 2611/2 o velikosti 460 m 2, pozemku
parcelní číslo 1417/1 o velikosti 978 m2, pozemku parcelní číslo 1417/2 o
velikosti 64 m2, parcelní číslo 1717/1 o velikosti 285 m2, katastrální území
Úvaly u Prahy pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba
křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval“

Schválen

23.

Návrh obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovod a kanalizace) v
majetku města Úvaly na rok 2022

Schválen

24.

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2111037-097-21 k akci
"Víceúčelové hřiště 22x12 m, Úvaly, ul. Chorvatská - hřiště Na Slovanech"

Schválen

25.

Dodatek ke "Smlouvě o spolupráci při výstavbě sítě elektronických
komunikací a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě"

Schválen

26.

Zrušení usnesení rady města č. R-135/2022 ze dne 12.4.2022 - Žádost o
pomoc v tíživé sociální situaci paní Š.D - přidělení městského bytu

Schválen

27.

Uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 1.6.2023 na bytovou
jednotku č.1 v objektu města č.p. 1347, ul. Prokopa Velikého z důvodu
stavebních úprav (zateplení objektů) - paní M.Č.

Schválen
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Bod

Věc

Stav po jednání

28.

Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu - úprava článku III.,
odstavec I. nájemní smlouvy pan V.R. a paní B.R.

Schválen

29.

Výměna kuchyňské linky včetně spotřebičů v prostorách kuchyně v DPS
Úvaly

Schválen

30.

Zpracování podkladů pro dopracování soutěžního návrhu ve věci
vypracování projektové dokumentace P+R a autobusového terminálu

Schválen

31.

Žádost o aktualizaci údajů a prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku parcelní číslo 3236/1, katastrální území Úvaly u Prahy

Schválen

32.

Informace ve věci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
akci "Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech"

Schválen

33.

Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zpracování
projektové dokumentace k ÚR a SP a zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci komunikací v
Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby”

Schválen

34.

Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce na akci "Oprava fasády
budovy D Základní školy Úvaly"

Schválen

35.

Žádost o pronájem pozemku parcelní číslo 497 o výměře 299 m 2, katastrální
území Úvaly u Prahy za účelem umístění a provozování zmrzlinového
stánku

Schválen

36.

Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice v rámci plánované
stavby města "Propoj vodovodu v Radlické čtvrti"

Schválen

37.

Oprava pláště kostela Zvěstování Páně Arnošta z Pardubic 45 - žádost
římskokatolické farnosti

Schválen

38.

Žádost o finanční příspěvek - Diakonie ČCE - Středisko Praha

Schválen

39.

Žádost o dotaci na osobní asistenci pro rok 2022

Schválen

40.

Odměny ředitelům školských zařízení

Schválen

41.

Odměna řediteli Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace

Schválen

42.

Zápisy z jednání komisí

Schválen

43.

Žádost Okresního soudu Praha-východ o součinnost - volba přísedícího

Schválen

44.

Žádost o dotaci - projekt Česká knihovna

Schválen

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení

Bod 2. Návrh rozdělení hospodářských výsledků školských příspěvkových organizací a Základní školy
Úvaly za rok 2021
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE
Ředitelé níže uvedených příspěvkových organizací zřizovaných městem Úvaly požádali o rozdělení HV za
rok 2021.
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Rozdělení hospodářského výsledku přímo navazuje na schválení účetní závěrky za rok 2021
Školské příspěvkové organizace hospodařily se ziskem za rok 2021
O rozdělení hospodářských výsledků bylo požádáno takto:
Základní škola Úvaly s hospodářským výsledkem:
1. hlavní činnost 197 133,24 Kč Kč,
2. vedlejší činnost 41 716,- Kč
z toho návrh na rozdělení: rezervní fond 238 849, 24 Kč
Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace s hospodářským výsledkem 267 695,65 Kč
návrh na rozdělení : fond investic a reprodukce majetku 267 695,65 Kč
HV bude použit na nákup nových, na zakázku vyrobených vestavěných skříní v prvním patře budovy
Kollárova. Důvodem pořízení je opotřebení a neefektivita stávajících úložných prostor.

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace s hospodářským výsledkem 298 692,25 Kč
návrh na rozdělení: rezervní fond 148 692,25 Kč
fond odměn 150 000,- Kč
Návrh je předkládán RM k doporučení ke schválení zastupitelstvu města.

Usnesení č. R-173/2022
Rada města Úvaly
I.

doporučuje
1. Zastupitelstvu města Úvaly
1.

schválit návrh rozdělení hospodářských výsledků níže uvedených příspěvkových organizací
zřizovaných městem Úvaly takto:

Základní škola Úvaly
hospodářský výsledek za rok 2021 celkem 238 849,24 Kč
- do rezervního fondu 238 849,24 Kč
Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace
hospodářský výsledek za rok 2021 267 695,65 Kč
- do fondu investic a reprodukce majetku 267 695,65 Kč
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace
hospodářský výsledek za rok 2021 298 692,25 Kč
- do rezervního fondu 148 692,25 Kč
- do fondu odměn 150 000,- Kč
II.

ukládá
1. vedoucí ekonomického odboru OE
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
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Termín: 23.6.2022
Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly- Mateřská škola Kollárova 1260
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly-MDDM
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly-Základní škola
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 3. Schválení účetních závěrek školských příspěvkových organizací a Základní školy Úvaly za rok
2021
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE
Radě města Úvaly je dle vyhlášky MF č. 220/2016 Sb., vyhrazeno právo schvalovat účetní závěrku
příspěvkových organizací zřízených městem sestavenou k 31.12.2021.
Základní škola Úvaly
Zůstatek běžného účtu k 31.12.2021 10 130 600,07 Kč, hospodářský výsledek za rok 2021 238 849,24 Kč.
Náklady za sledované období činily 94 123 539,70 Kč, výnosy za stejné období 94 362 388,94 Kč.
Celkový příspěvek od zřizovatele činil 13 950 000,-Kč .
Nejvyšší náklady z příspěvku se hradí za služby, materiál a energie.
Mzdové a s nimi související náklady (povinné odvody SP a ZP) činily 74 308 918,- Kč, příspěvek ze státního
rozpočtu.
Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace
Hospodařila v roce 2021 s HV 298 692,25 Kč, zůstatek běžného účtu 2 838 984,99 Kč, účtu FKSP
109 052,- Kč.
Náklady za sledované období činily 8 148 732,48 Kč, výnosy za stejné období 8 447 424,73,- Kč.
Celkový příspěvek zřizovatele činil 670 000,- Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu 5 830 300,-Kč.
Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace
Hospodařila v roce 2021 s HV 267 695,65 Kč. Zůstatek běžného účtu činil 4 954 964,46 Kč, účet
FKSP 478 016,23 Kč.
Náklady za sledované období činily 2 541 160,59 Kč, výnosy ve stejném období ve výši 26 808 856,24 Kč
Celkový příspěvek zřizovatele činil MŠ 2 590 661,- Kč, Jídelna 200 000,- Kč. Příspěvek SR 22 228 061,47 Kč
Mzdové náklady i s povinným pojištěním jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Všechny výkazy účetní závěrky jsou přílohou k usnesení Rady města Úvaly.
Radě města se doporučuje schválit účetní závěrku všech výše uvedených příspěvkových organizací za rok
2021.

Usnesení č. R-174/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
1. účetní závěrku za rok 2021 Základní škola Úvaly, IČO 00 874 717
2. účetní závěrku za rok 2021 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, příspěvková organizace, IČO 43 754
791
3. účetní závěrku za rok 2021 Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, IČO 70 994 412
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II.

ukládá
1. vedoucí ekonomického odboru OE
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.5.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-příloha MŠ Kollárova
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly-rozvaha MŠ Kollárova
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly-VZZ MŠ Kollárova
Příloha č.4 k usnesení Rady města Úvaly-VZZ MDDM
Příloha č.5 k usnesení Rady města Úvaly-příloha MDDM
Příloha č.6 k usnesení Rady města Úvaly- rozvaha MDDM
Příloha č.7 k usnesení Rady města Úvaly- Rozvaha Základní škola
Příloha č.8 k usnesení Rady města Úvaly-VZZ Základní škola
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 4. Žádost o vyjádření k rekonstrukci rodinného domu, na pozemku parc. č. 1220 a 1221, k.ú. Úvaly u
Prahy, na adrese Prokopa Velikého 298, 250 82 Úvaly
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost paní P**** F******, bytem
N** P******* ******, *** ** Pr*** *, o vyjádření k rekonstrukci rodinného domu na pozemku parc. č.
1220 a 1221, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese Prokopa Velikého 298, 250 82 Úvaly.
Stávající rodinný dům je přízemní, částečně podsklepený malým sklípkem přístupným ze zahrady,
zastřešený sedlovou střechou. Obytné místnosti přízemního domu jsou otočené do ulice k severu, na jižní
stranu jsou situovány vstup, malá kuchyňka a koupelna. Místnosti jsou průchozí, dispozičně nevyhovující.
Na pozemek není v současné době vjezd, ale pouze pěší branka. Za domem je malá zahrada, celková
výměra pozemku činí 413 m2. Na pozemku se nachází kopaná studna, která bude sloužit pro zálivku
zahrady.
Stavební pozemek se nachází v zastavěném území, je zařazen do plochy čistě obytného území. Stavební
úpravy, přístavba a nástavba rodinného domu jsou plně v souladu se stávajícím územním plánem.
Odtokové poměry se na pozemku změní v místě přístavby, ze střech budou dešťové vody svedeny do
retenční jímky a využívány na zálivku.
Stávající rodinný dům je stavebně technicky již značně dožilý a nevyhovující současným požadavkům na
kvalitní bydlení. Proto bylo rozhodnuto o jeho demolici a nahrazením novým domem, při zachování jedné
bytové jednotky. Není zde potřeba žádné kácení dřevin. Pozemek se stavbou rodinného domu je připojen
na stávající technickou infrastrukturu (přípojka elektro NN, přípojka plynu, přípojka vody, přípojka
splaškové kanalizace). Pozemek není v současné době napojen na komunikaci v ulici Prokopa Velikého.
Navržen je nový sjezd v místě průjezdu v šíři 5,2 m. Povrch sjezdu bude dlážděný. Proběhne zde úprava
parkovacích stání v ulici, posun stožáru veřejného osvětlení. Zde bude nutná koordinace s odborem
investic a dopravy.
Rodinný dům je navržen v půdorysném tvaru L s návazností na obvodovou stěnu souseda. Dvoupodlažní
dům nebude podsklepen, zastřešen bude plochou střechou. Nový dům respektuje uliční čáru a vyplní
prostor parcely beze zbytku. Výškově dům nepřekračuje výšku stávajícího domu ani sousedního domu. Z
průjezdu je přístupný zahradní sklad s dílnou. Vlastní vstup do domu je ze západní části kryté terasy. Na
zádveří s šatní skříní navazuje technická místnost s WC, dále pracovna, schodiště do patra se spíží. Jižní
část přízemí je věnována společnému obytnému prostoru s kuchyní a jídelnou. Patro obsahuje soukromé
pokoje, pracovnu, koupelnu, WC, dětský pokoj, ložnici.
Projednáno s architektem města.
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Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu, na pozemku parc.
č. 1220 a 1221, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese Prokopa Velikého 298, 250 82 Úvaly.

Usnesení č. R-175/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska na rekonstrukci rodinného domu, na pozemku parc. č. 1220 a 1221,
k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese Prokopa Velikého 298, 250 82 Úvaly, pro paní P**** F******, bytem N**
P******* ******, *** ** P**** *

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 5.

Žádost o vyjádření ke stavbě uličního oplocení, na pozemku parc. č. 3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy

Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost pana ***. T***** M*******,
bytem K******* ******, *** ** P**** * o vyjádření ke stavbě uličního oplocení, na pozemku parc. č.
3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy.
Projektová dokumentace řeší stavbu uličního oplocení, na pozemku parc. č. 3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy, na
adrese Slovenská, 250 82 Úvaly.
Oplocení parcely je podél ulice Slovenská v celkové délce 27,8 m. Součástí oplocení je vjezdová brána pro
vozidla šířky 3 m a vstupní branka o šíři 0,8 m. Plot z plotových tvarovek ze štípaného betonu v přírodní
barvě písková/šedá. Podezdívka do výše 600mm nad terénem. Sloupky do výše 1600mm nad
terénem.Výplň plotu je ze smrkových plotovek, průhlednost oplocení je 50%. Oplocení splňuje Opatření
obecné povahy č. 1/2017, vydané dne 5.9.2017 - "Regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném
území města Úvaly".
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou uličního oplocení, na pozemku parc. č.
3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese Slovenská, 250 82 Úvaly.
Usnesení č. R-176/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru - stavba uličního oplocení, na pozemku parc.
č. 3928/49, k.ú. Úvaly u Prahy, v ulici Slovenská, 250 82 Úvaly, pro pana **** T***** M*******, bytem
K******* ******, *** ** P**** *

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Bod 6. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, příjezdové komunikace Úvaly, ulice Erbenova, na
pozemku parc. č. 1059/24, 1055/7 a 1059/63, k.ú. Úvaly u Prahy a napojení na vodovodní řad a
splaškovou kanalizaci
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města opětovně žádost pana ***. T*****
P****, se sídlem Na B******* ***, *** ** P****, IČ: 02975025, adresa pro doručení, S********* **, ***
** T******, který zastupuje investora stavby pana M******** K*****, bytem, S***** **, *** ** S*****,
o vyjádření ke stavbě rodinného domu, příjezdové komunikace Úvaly, ulice Erbenova, na pozemku parc. č.
1059/24, 1055/7 a 1059/63, k.ú. Úvaly u Prahy a napojení na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci.
Rada města dne 15.3.2022 přijala usnesení č. R - 80/2022, kterým nesouhlasila se záměrem novostavby
rodinného domu, včetně příjezdové komunikace, v ulici Erbenova, Úvaly, dle předložené projektové
dokumentace, z důvodu zastupitelstvem města schválené plánovací smlouvy se společností Homolka
Úvaly s.r.o. na předmětných pozemcích a požadovala písemné doložení od společnosti Homolka Úvaly
s.r.o., že na daném území neplánují žádnou výstavbu a netrvají na uzavření plánovací smlouvy s městem
Úvaly. Pan P**** doručil dne 26.4.2022 potvrzení od paní Ř*******, zastupující společnost Homolka Úvaly
s.r.o., že tato společnost nebude na na pozemku parc. č. 1059/24 a 1055/7 k.ú. Úvaly u Prahy realizovat
žádnou výstavbu. Dále souhlasí s uložením inženýrských sítí a vybudování dopravního napojení. Dále pan
P**** doručil kladné závazné stanovisko orgánu územního plánování.
Jedná se o novostavbu rodinného domu o jedné bytové jednotce, včetně přípojek, dopravního a pěšího
napojení a oplocení pozemku. Objekt bude napojen na vodovod z veřejného vodovodu z ulice Erbenova,
kde vznikne nový vodovodní řad. Splaškové vody budou svedeny tlakovou kanalizací do veřejné
kanalizace. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníka a užívány k zalévání.
Dopravní napojení z místní účelové komunikace ulice Erbenova na parcele č. 1059/63, k.ú. Úvaly u Prahy,
kde dojde k prodloužení místní komunikace k hranici parcely č. 1059/24, k.ú. Úvaly u Prahy. Napojení pro
pěší je taktéž z ulice Erbenova, a to vstupní brankou vedle vjezdových vrat.
Předložená dokumentace splňuje podmínky na výstavbu v dané lokalitě, rodinný dům je umístěn v
dostatečných odstupech od hranic pozemku a jeho ráz a architektonické řešení po dokončení bude
vhodně dotvářet danou lokalitu. Oplocení je navrženo v souladu s OOP č. 1/2017 vydané dne 5.9.2017
"Regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města Úvaly." Stavební pozemek bude
oplocen z příjezdové komunikace zděnými sloupky a dřevěnou výplní mezi sloupky, drátěné pletivo na
zbývajících třech stranách pozemku.
V rámci přípravy území bude nutné pokácet dřeviny v jižní části pozemku parc. č. 1059/24, k.ú. Úvaly u
Prahy, které budou součástí žádosti o kácení.
Současně předkládáme ke schválení "Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu
záměru žadatele", kterou pan K***** odsouhlasil a podepsal.
Projednáno s architektem města a právním poradcem.
Dopad na rozpočet: + 450.000,- Kč

Usnesení č. R-177/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
žádost pana M******** K*****, bytem S***** **, *** ** S*****, o vyjádření ke stavbě rodinného
domu, příjezdové komunikace Úvaly, ulice Erbenova, na pozemku parc. č. 1059/24, 1055/7 a 1059/63,
k.ú. Úvaly u Prahy a napojení na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci

II.

nesouhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k novostavbě rodinného domu, příjezdové komunikace Úvaly, ulice
Erbenova a napojení na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci, na pozemku parc. č. 1059/24, 1055/7 a
1059/63, k.ú. Úvaly u Prahy, dle předložené projektové dokumentace pro pana M******** K*****,
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bytem, S***** **, *** ** S*****, z důvodu nedořešené situace napojení na splaškovou kanalizaci,
vodovodní řad a věcných břemen k existujícím inženýrským sítím
III. ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.8.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku městu neveřejná
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku městu veřejná
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - Příloha Dohody - Koordinační situace - neveřejná
Příloha č.4 k usnesení Rady města Úvaly - Příloha Dohody - Koordinační situace - veřejná
Příloha č.5 k usnesení Rady města Úvaly - Příloha Dohody - Průvodní a Souhrnná technická zpráva neveřejná
Příloha č.6 k usnesení Rady města Úvaly - Příloha Dohody - Průvodní a Souhrnná technická zpráva veřejná
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 7. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru stavby "Odlehčovacího centra pro lidi s PAS (Poruchy
autistického spektra)", na pozemku parc. č. 3481, k.ú. Úvaly u Prahy
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost pana ***. M******
P********, ***** ********* *******, *** ** ***** ************, který zastupuje stavebníka Národní
ústav pro autismus, z.ú., se sídlem V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8, o vyjádření ke stavebnímu
záměru na akci - Odlehčovací centrum pro lidi s PAS (Poruchy autistického spektra), na pozemku parc. č.
3481, k.ú. Úvaly u Prahy.
Dokumentace řeší studii budoucího Odlehčovacího centra pro lidi s PAS formou demolice, nevyhovující
stávající budovy hájenky a vytvoření repliky v původním půdorysu i architektonického zpracování.
Parcela se nachází na západním okraji města Úval, ve Škvorecké oboře, asi 300 metrů od hlavní silnice I/12,
z Prahy do Úval. Parcela č. 3481, k.ú. Úvaly u Prahy o výměře 1032 m 2, je v katastru nemovitostí vedena
jako zastavěná plocha a nádvoří. Parcela má rozměr cca 41,2 x 26 m. Novostavba si zachovává prvky
původního rázu domu, hlavně objem a architektonický ráz. Vstupní brána s lichtejnštejnským erbem bude
zachována a rekonstruována. Původní objekt projde demolicí s ohledem na nové využití objektu, který
nevyhovuje tepelnými vlastnostmi a dispozicemi. Pozemek je připojen sjezdem z dotčené parcely na
stávající dopravní infrastrukturu. Na inženýrské sítě objekt není v současné době napojen. Na pozemku se
nachází vlastní studna, jejíž využitelnost nebyla zatím prověřena. V minulosti byla provedena projektová
dokumentace na přípojku vodovodu, která nebyla zatím realizována.
Jedná se o demolici stávajícího objektu a novostavbu objektu nového v původních rozměrech a objemu.
Návrhem je stavba o 2 nadzemních podlažích s předpokladem 7 klientů + pomocný personál. Vstup do
objektu bude z jižní strany, odkud se dostaneme do hlavní komunikační části se schodištěm. Západní část
objektu je v 1. i 2. nadzemním podlaží určena klientům. Jsou zde pokoje, herna, lázeň, asistenční pokoj +
terapeutická místnost. Na východní straně se nachází část technická s kuchyní, šatnou, hygienickým
zázemím, prádelnou a technickou místností. Ve 2. nadzemním podlaží je kancelář, konferenční místnost,
senzorická místnost a pohybová místnost.
Zastavěná plocha nové zástavby bude 339,49 m2. Procento zastavění je 32,9%.
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Napojení na vodovodní přípojku - bude napojení na vlastní studnu. Přípojka splaškové kanalizace - bude
provedena nová ČOV. Likvidace dešťových vod - vsakem z přepadu na pozemku investora, voda z nádrže
bude použita pro rozvody užitkové vody v objektu. Přípojka elektrické energie - bude provedena nově.
Pozemek je napojen sjezdem na stávající budovanou komunikaci. Bude provedena stavba zpevněné
komunikace a nové napojení na silnici I/12. Projekt řeší parkování na zpevněné ploše na pozemku
investora.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavebním záměrem stavby "Odlehčovacího
centra pro lidi s PAS (Poruchy autistického spektra)", na pozemku parc. č. 3481, k.ú. Úvaly u Prahy.

Usnesení č. R-178/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru na akci - "Odlehčovací centrum pro lidi s
PAS (Poruchy autistického spektra)", na pozemku parc. č. 3481, k.ú. Úvaly u Prahy, pro Národní ústav
pro autismus, z.ú., se sídlem V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 8. Žádost o vyjádření ke stavbě rodinného domu, včetně přípojek, na pozemku parc. č. 3841/301a
3841/302, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Hvězdova, lokalita Radlická čtvrť, Úvaly
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost pana ***. ****. J*** B*****,
bytem P******* ***, *** ** R***** n** S******, který zastupuje stavebníky manžele pana M**** a paní
M***** Z*******, bytem M******* ****, *** ** Ú****, na základě plné moci, o vyjádření k novostavbě
rodinného domu, včetně přípojek, na pozemku parc. č. 3841/301a 3841/302, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice
Hvězdova, lokalita Radlická čtvrť, Úvaly.
Jedná se o rodinný dům o jedné bytové jednotce, dvoupodlažní se sedlovou střechou, nepodsklepený.
Celková zastavěná plocha RD je 206 m2, Zastavěnost pozemku rodinným domem bude 22,81%. Zpevněné
plochy na pozemku jsou navrženy na ploše 157 m2, tj. 17,05% z plochy pozemku. Oplocení do uliční části je
v souladu s Opatřením obecné povahy č. 1/2017 vydané dne 5.9.2017 - Regulace výšky a průhlednosti
oplocení v zastavitelném území města Úvaly. Požadavek na kácení dřevin tu není, z důvodu, že na
pozemku nejsou žádné stromy ani keře.
V dotčené lokalitě jsou vybudovány inženýrské sítě, podzemní vedení NN, vodovod a kanalizace. Splaškové
vody budou gravitačně odvedeny do stávající revizní šachty, umístěné 1 m za oplocením na pozemku
stavebníka.
S vlastníky pozemku nebude uzavřena Dohoda dle Zásad pro poskytování příspěvků na technickou,
dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly,
schválených Zastupitelstvem města dne 23.9.2021 pod usnesením č. Z-70/2021, a to z důvodu existující
Plánovací smlouvy se společností JARO REAL, s.r.o., od které vlastníci pozemek koupili.
Předložená dokumentace splňuje podmínky na výstavbu v dané lokalitě, rodinný dům je umístěn v
dostatečných odstupech od hranic pozemku a jeho ráz a architektonické řešení po dokončení bude
vhodně dotvářet danou lokalitu. Oplocení je navrženo v souladu s OOP č. 1/2017 vydané dne 5.9.2017
"Regulace výšky a průhlednosti oplocení v zastavitelném území města Úvaly.
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Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou rodinného domu, na pozemku parc. č.
3841/301 a 3841/302, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Hvězdova, lokalita Radlická čtvrť, Úvaly.

Usnesení č. R-179/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska na novostavbu rodinného domu, včetně přípojek, na pozemku parc.
č. 3841/301 a 3841/302, k.ú. Úvaly u Prahy, ulice Hvězdova, lokalita Radlická čtvrť, Úvaly, pro manžele
M**** a M***** Z*******, bytem M******* ****, *** ** Ú****

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 9. Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení na "Deponii Úvaly", na pozemku parc. č. 3957/35, k.ú.
Úvaly u Prahy, ulice Škvorecká, Úvaly
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
stažen z programu jednání
Bod 10. Žádost o předběžné vyjádření ke stavbě provozovny s bytovou jednotkou, na pozemku parc. č.
331/20, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese ulice 5.května, Úvaly
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost pana M****** Š********,
bytem P***** ****, *** ** Úvaly o předběžné vyjádření ke stavbě provozovny s bytovou jednotkou na
pozemku parc.č. 331/20 k.ú. Úvaly u Prahy.
Předložená projektová dokumentace řešila výstavbu provozovny s bytovou jednotkou v ulici 5.května,
Úvaly. Tento stavební záměr byl schválen Radou města dne 22.10.2020 pod usnesením č. R-508/2020.
Následně byla s panem Š********* uzavřena Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku městu, která
byla schválena radou města dne 15.6.2021 pod usnesením č. R-261/2021.
Pan Š******* předkládá tuto stejnou projektovou dokumentaci k předběžnému vyjádření ke stavebnímu
záměru výstavby bytové jednotky s nebytovými prostory na stejně velkých základových deskách, ale o
patro výše. Ve finále se tedy bude jednat o dům se dvěma bytovými jednotkami a dvěma nebytovými
prostory.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí doporučuje radě města souhlasit s výstavbou dle záměru žadatele a dle zásad
pro poskytování příspěvků uzavřít se žadatelem Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku městu. Dle
územního plánu se jedná o území nerušící výroby, kde je vhodné umisťovat i byty služební nebo pro
potřeby vlastníků zařízení.
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Usnesení č. R-180/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
žádost pana M****** Š********, bytem P***** ****, *** ** Ú**** * předběžné vyjádření ke stavbě
provozovny s bytovou jednotkou, na pozemku parc.č. 331/20, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese 5.května,
250 82 Úvaly

II.

požaduje
předložit studii stavby provozovny s bytovými jednotkomi včetně parkovacích stání na pozemku parc. č.
331/20, k.ú. Úvaly u Prahy, na adrese ulice 5.května, Úvaly, pro pana M****** Š********, bytem
P***** ****, *** ** Ú****, za podmínky uzavření Dohody o poskytnutí investičního příspěvku městu
Úvaly

III. ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

připravit "Dohodu o poskytnutí investičního příspěvku městu ke stavebnímu záměru žadatele
M****** Š********, bytem P***** ****, *** ** Ú**** v souladu s usnesením zastupitelstva
města Úvaly č. Z - 70/2021 ze dne 23.9.2021

2.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.8.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 11. Žádost o vyjádření ke stavebním úpravám a změně využití objektu čp. 100, Jiráskova ulice, na
pozemcích 2930/2 a 2931, 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 paní ***. B*********
K********* a paní M**** V*******, bytem obě J******** ***, *** ** Ú**** o vyjádření ke stavebním
úpravám a změně využití objektu čp. 100, Jiráskova ulice, na pozemcích 2930/2 a 2931, k.ú. Úvaly u Prahy.
Projektová dokumentace řeší drobné stavební úpravy ve stávajícím objektu Jiráskova 100, Úvaly. Na
pozemku parc. č. 2930/2 je budova bez čísla popisného nebo evidenčního stavba občanského vybavení zastavěná plocha a nádvoří o rozloze 36 m2. Na pozemku parc. č. 2931 je budova č.p. 100, stavba pro
výrobu a skladování - zastavěná plocha 248 m2.
Stávající objekt na parcele č. 2930/2 a 2931 je napojen na veřejné inženýrské sítě:
voda - stávající přípojka vodovod
kanalizace splašková - stávající přípojka na veřejnou síť
kanalizace dešťová - stávající přípojka na veřejnou síť
elektřina - ze stávající el rozvodné a pojistkové skříně
plyn - stávající přípojka.
Stávající objekt na pozemku parc. č. 2931 objekt na pozemku parc. č. 2930/2 slouží jako prodejna
instalačního materiálu a jako skladový prostor pro tuto prodejnu. Vstup do prodejny je objektem bez
popisného čísla na pozemku parc. č. 2930/2. V části objektu č.p. 100 je v současné době Keramická dílna se
sanitárním zázemím. Objekt je přízemní a kopírující chodník kolem objektu. Objekt je nepodsklepený,
střecha objektu je pultová.
Ve stávajícím objektu bude nově upravena dispozice pro nové využití. Původní prostor stávající prodejny
bude zachován. Budou zazděny dveře do části skladu, kde bude nově provozovna kosmetiky. Z původní
prodejny bude nově Keramická dílna, kde bude v bývalé zásobovací chodbě umístěna keramická pec. V
části skladové části stávající prodejny bude nově provozovna Kosmetiky. Bývalá šatna bude doplněna o
předsíňku a bude zde sanitární zázemí. Nově budou proraženy vstupní dveře na chodník. Z bývalého
prostoru keramické dílny budou nově zřízeny Kanceláře se svým sanitárním zázemím.
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Dopravní napojení je stávající na komunikaci Na Spojce, ze které je stávající vjezd na pozemek parc. č.
2930/1. Z chodníku je vstup do jednotlivých provozoven.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavebními úpravami a změnou využití objektu
čp. 100, Jiráskova ulice, na pozemcích 2930/2 a 2931, k.ú. Úvaly u Prahy.

Usnesení č. R-181/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebním úpravám a změně využití objektu čp. 100, Jiráskova
ulice, na pozemcích 2930/2 a 2931, k.ú. Úvaly u Prahy, pro paní **** B********* K********** a paní
M**** V********, obě bytem J******** ***, *** ** Ú****

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.7.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 12. Žádost o předběžné vyjádření ke změně užívání rodinného domu na 4 dětské skupiny na adrese
Hakenova 1141, Úvaly, na pozemku parc. č. 1727, k.ú. Úvaly u Prahy
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá žádost pana L***** D****** a paní A***
D********, oba bytem N******* ***, *** ** Ú****, o předběžné vyjádření ke změně užívání rodinného
domu na 4 dětské skupiny na adrese Hakenova 1141, Úvaly, na pozemku parc. č. 1727, k.ú. Úvaly u Prahy.
Manželé Dostálovi již mnoho let provozují několik mateřských škol a dětských skupin jak v Praze, tak i v
Mladé Boleslavi. Rádi by jejich zkušenosti zúročili i v Úvalech, kde již 10 let bydlí v rodinném domě. Chtěli
by vytvořit 4 dětské skupiny (jesle), s celkovou kapacitou až 86 dětí ve věku od 1,5 roku do 3 let.
Jedná se o dům v ulici Hakenova 1141, 250 82 Úvaly, parc. č. 1727, 1728/1, 1728/2, 1728/3 a 1730/1,
všechny v k.ú. Úvaly u Prahy.
Kapacita tříd by byla ve 4 skupinách o různých počtech v závislosti na velikosti tříd 24, 24, 18 a 20 ve věku
od 1,5 do 6 let. Z důvodu čerpání dotace na tento stavební záměr, uvažují fotovoltaické panely s tepelným
čerpadlem na ohřev vody a topení. Z důvodu malé zahrady z hlediska hygienických požadavků na dítě,
mají záměr vybudovat podél nemovitosti parkovací stání na vlastní náklady a předat je městu Úvaly.
Nebudou zasahovat do pláště budovy pouze bourat vnitřní příčky a budovat sociální zázemí pro děti.
Současných 5 východů ponechají a budou sloužit jako únikový východ, ač bude pouze jeden hlavní vchod.
Kuchyni ponechají současnou, jelikož se ve školce nebude vařit, ale jídlo pouze dovážet a ohřívat.
Předpokládají vytvoření minimálně 16 pracovních míst na plný úvazek+ další na výpomoc při onemocnění
učitelek či ostatního personálu. Představa je otevřít školku již v září a to alespoň dvě třídy a při dalším
zájmu otvírat nové třídy.
Projednáno s architektem města.
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Usnesení č. R-182/2022
Rada města Úvaly
I.

nesouhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska ke změně užívání rodinného domu na 4. dětské skupiny na adrese
Hakenova 1141, Úvaly, na pozemku parc. č. 1727, k.ú. Úvaly u Prahy, pro pana L***** D****** a paní
A*** D*********, oba bytem N******* ***, *** ** Ú****,

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.7.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 13. Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - RD 051a-c, RD 052,
Polyfunkční dům BD 040", na pozemku parc. č. 3928/363, 3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u Prahy
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá Radě města žádost společnosti Spektra PRO
spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429, která zastupuje investora stavby
Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 275 67
257, na základě plné moci, o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - RD 051a-c, RD 052,
Polyfunkční dům BD 040", na pozemku parc. č. 3928/363, 3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u Prahy
Projektová dokumentace řeší stavbu pěti objektů navržených v rámci výstavby Obytný soubor Úvaly Hostín, 1. etapa. Jedná se o jeden polyfunkční dům a čtyři rodinné domy. Navržená stavba včetně
souvisejících stavebních a technologických úprav je členěna na stavební objekty:
BD 040 - Novostavba polyfunkčního domu 040
RD 051a - Novostavba rodinného domu
RD 051b - Novostavba rodinného domu
RD 051c - Novostavba rodinného domu
RD 052 - Novostavba rodinného domu
Polyfunkční dům
Novostavby polyfunkčního domu je na pozemcích parc. č. 3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná se
o nepodsklepenou budovu se třemi nadzemními podlažími. Jedná se o objekt s nebytovým prostorem v
přízemí, určený pro drobný prodej. Součástí stavby je též odstavná plocha pro parkování dvou osobních
automobilů návštěvníků pro nebytový prostor. Přilehlý pozemek na západní straně od budovy tvoří
oplocený soukromý areál pouze pro obyvatele domu. Obsahuje příjezdovou komunikaci jak ke garážovým
stáním v domě, tak čtyřem parkovacím stáním vně budovy stejně jako příjezd k zahradám vyplňující
nejzápadnější cíp oploceného pozemku.
Rodinné domy
Novostavby čtyř rodinných domů jsou umístěny na pozemku parc. č. 3928/363, k.ú. Úvaly u Prahy. Jedná
se o nepodsklepené budovy s jedním nadzemním podlažím a obytným podkrovím, ve tvaru lichoběžníku,
se sedlovou střechou. Jedná se o objekty pro bydlení. Rodinné domy jsou typu 051 a 052.
Pro území byla zpracována Územní studie Úvaly-Hostín, vypracovaná Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a kol.,
studie byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 10.7.2008. Na stavbu bylo v roce 2009 vydáno
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. K/3530/09/09/SU/Bul., které nabylo právní moci dne 12.2.2010.
Pro danou lokalitu byl vypracován Inženýrsko-geologický průzkum, stanovení radonového indexu,
akustická studie-posouzení stavebních konstrukcí a světelně-technická studie. Navržená stavba neovlivní
okolní stavby. Odtokové poměry se významně nezmění. Dešťové vody ze střech rodinných domů jsou
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svedeny na pozemek příslušného rodinného domu a vody ze střechy a zpevněných ploch polyfunkčního
domu budou svedeny do jednotlivých stok dešťové kanalizace realizovaných částečně v etapě 1A a
dokončených v rámci etapy 1B.
Stavba nevyžaduje asanace, demolice či kácení dřevin. V rámci přípravy území bude zlikvidována náletová
zeleň v rozsahu umožnění výstavby. Demoliční práce se v projektu nevyskytují.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - RD
051a-c, RD 052, Polyfunkční dům BD 040", na pozemku parc. č. 3928/363, 3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u
Prahy.

Usnesení č. R-183/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - RD 051a-c, RD 052,
Polyfunkční dům BD 040", na pozemku parc. č. 3928/364 a 3929/2, k.ú. Úvaly u Prahy pro investora
stavby Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ:
275 67 257, za podmínky odsouhlasení finálního návrhu veřejné zeleně městským zahradním
architektem Doc. Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 14. Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba objektu 030", na
pozemku parc. č. 3928/362, 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 Spektra PRO
spol. s r.o., se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429, která zastupuje investora stavby
Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 275 67
257, na základě plné moci, o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba objektu
030", na pozemku parc. č. 3928/362, k.ú. Úvaly u Prahy.
Projektová dokumentace řeší novostavbu bytového domu o 4 NP a 1 PP, s plochou střechou, na zastavěné
ploše 2457 m2. Objekt bude bytovým domem se společnou garáží a třemi navzájem provozně propojenými
hmotami se společnou podnoží garáží a jednou hmotou solitérní. Objekt bude mít vnější rozměry 50,5 x
71,5 m. Výška budovy nad úrovní terénu nepřesáhne 17 metrů. Objekt bude obsahovat 47 bytových
jednotek a samostatný komerční prostor o ploše 45 m2. V suterénu bude umístěno 60 odstavných stání
pro osobní automobily, z toho 15 parkovacích stání je určeno pro potřeby odstavování vozidel bytových
jednotek objektu 020. 14 parkovacích stání bude umístěno na terénu v úrovni 1 nadzemního podlaží a 4
vnitřní samostatné garáže.
Vnitroblok je tvořen kombinací zpevněných ploch a zelených ploch, které vychází z výškového osazení
jednotlivých částí objektu 030. Ve vnitrobloku je navrženo 10 parkovacích stání pro potřeby vlastníků
řadových rodinných domů v bloku D a pět venkovních parkovacích stání pro potřeby vlastníků domů v
bloku C. V rámci každého těchto domů je garáž pro jeden osobní automobil. Vlastníci bytů bloků A a B
budou parkovat svá vozidla v podzemních garážích, které se nachází pod bloky A, B a C.
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Navržená stavba, včetně souvisejících stavebních a technologických úprav je členěna na následující
stavební objekty BD 030.A - Blok A, BD 030.B - Blok B, BD 030.C - Blok C, BD 030. D - Blok D.
Pro území byla zpracována Územní studie Úvaly-Hostín, vypracovaná Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a kol.,
studie byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 10.7.2008. Na stavbu bylo v roce 2009 vydáno
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. K/3530/09/09/SU/Bul., které nabylo právní moci dne 12.2.2010.
Pro danou lokalitu byl vypracován Inženýrsko-geologický průzkum, stanovení radonového indexu,
akustická studie-posouzení stavebních konstrukcí a světelně-technická studie. Navržená stavba neovlivní
okolní stavby. Odtokové poměry se významně nezmění. Dešťové vody ze střech domů a ze zpevněných
ploch budou svedeny do jednotlivých stok dešťové kanalizace realizovaných částečně v etapě 1A a
dokončených v rámci etapy 1B. V etapě 1A výstavby byly stoky odvádějící dešťové vody z navrhovaných
staveb napojeny na veřejnou stoku dešťové kanalizace vedenou v ulici Škvorecká.
Stavba nevyžaduje asanace, demolice či kácení dřevin. V rámci přípravy území bude zlikvidována náletová
zeleň. Demoliční práce se v projektu nevyskytují, bude pouze demontováno dočasné zařízení staveniště a
zlikvidována deponie.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí se stavbou "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C Stavba objektu 030", na pozemku parc. č. 3928/362, k.ú. Úvaly u Prahy.

Usnesení č. R-184/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba objektu
030", na pozemku parc. č. 3928/362, k.ú. Úvaly u Prahy, pro investora stavby Hostín Development,
s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 275 67 257, za podmínky
odsouhlasení finálního návrhu veřejné zeleně městským zahradním architektem Doc. Ing. Lukášem
Šteflem, Ph.D

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnsení
Termín: 31.7.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 15. Žádost o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba polyfunkčního domu
020", na pozemku parc. č. 3929/2 a 3928/364, 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 Spektra PRO spol.
s r.o., se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 094 86 429, která zastupuje investora stavby Hostín
Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 275 67 257, na
základ plné moci, o vyjádření k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba polyfunkčního domu
020", na pozemku parc. č. 3929/2 a 3928/364, k.ú. Úvaly u Prahy.
Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu o 3 NP. Dům bude nepodsklepený, s
plochou střechou na zastavěné ploše 1074 m2. Objekt bude mít vnější rozměry 39,25 x 32 m. Výška budovy
nad úrovní terénu nepřesáhne 15 metrů. V 1. NP bude umístěn komerční prostor. Komerční část bude mít
zásobovací dvůr a technické zázemí objektu, včetně technické místnosti. Ve 2. a 3. NP bude umístěno
celkem 16 bytových jednotek. Parkování vozidel návštěvníků komerčního prostoru bude řešeno stáními na
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parkovišti a přiléhající pozemní komunikaci, odstavná stání přísluší ke komerční části a domu. Na pozemku
stavebníka je navrženo celkem 29 parkovacích stání, z toho 2 stání vyhrazené.
Pro území byla zpracována Územní studie Úvaly-Hostín, vypracovaná Ing. arch. Petrem Hlaváčkem a kol.,
studie byla schválena Zastupitelstvem města Úvaly dne 10.7.2008. Na stavbu bylo v roce 2009 vydáno
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. K/3530/09/09/SU/Bul., které nabylo právní moci dne 12.2.2010.
Pro danou lokalitu byl vypracován Inženýrsko-geologický průzkum, stanovení radonového indexu,
akustická studie-posouzení stavebních konstrukcí a světelně-technická studie. Navržená stavba neovlivní
okolní stavby. Odtokové poměry se významně nezmění. Dešťové vody ze střech domů a ze zpevněných
ploch budou svedeny do jednotlivých stok dešťové kanalizace realizovaných částečně v etapě 1A a
dokončených v rámci etapy 1B. V etapě 1A výstavby byly stoky odvádějící dešťové vody z navrhovaných
staveb napojeny na veřejnou stoku dešťové kanalizace vedenou v ulici Škvorecká.
Stavba nevyžaduje kácení dřevin.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje ne/souhlasí se stavbou "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C Stavba polyfunkčního domu 020", na pozemku parc. č. 3929/2 a 3928/364, k.ú. Úvaly u Prahy

Usnesení č. R-185/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s vydáním souhlasného stanoviska k PD na akci - "Obytný soubor Úvaly - Hostín 1C - Stavba
polyfunkčního domu 020", na pozemku parc. č. 3929/2 a 3928/364, k.ú. Úvaly u Prahy pro investora
stavby Hostín Development, s.r.o., se sídlem Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1-Nové Město, IČ:
275 67 257, za podmínky odsouhlasení finálního návrhu veřejné zeleně městským zahradním
architektem doc. Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 16. Smlouva se společností Elektrowin a.s. o umístění a provozování kontejnerů
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města smlouvu se společností Elektrowin
a.s., která městu Úvaly poskytla kontejnery na zpětný odběr elektrozařízení.
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů byla uzavřena z důvodu umístění kontejnerů na novém
sběrném dvoře jako nového místa zpětného odběru elektrozařízení. Jedná se o 1 kus velkoobjemového
uzamykatelného otevřeného kontejneru na shromažďování sběrné skupiny chlazení a 1 kus
velkoobjemového uzamykatelného zastřešeného kontejneru na shromažďování sběrné skupiny velké
spotřebiče s odděleným prostorem pro shromažďování ostatních malých spotřebičů.
Tato smlouva nahrazuje původní Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů, která byla schválena na
jednání rady města dne 26.11.2019 usnesením č. R- 465/2019, a která zanikla uzavřením nové Smlouvy o
využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení č.
MUA001_2021, která byla schválena na jednání rady města dne 27.7.2021 usnesením č. R-311/2021.
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Smlouvu navrhla společnost Elektrowin a.s., připomínkoval a finále odsouhlasil právní zástupce města.
Usnesení č. R-186/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů mezi městem Úvaly, Arnošta z Pardubic 95,
250 82 Úvaly, IČO: 0240931 a společností ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČO: 272
57 843

II.

pověřuje
1. Ing. Renatu Stojecovou, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

podpisem této smlouvy

III. ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.7.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů - nová
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - Smlouva o umístění a provozování kontejnerů - nová
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 17. Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě se společností Parketárny byty s.r.o.
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města návrh Dodatku č. 1 k plánovací
smlouvě se společností Parketárny byty s.r.o., Arnoštova 374, 250 82 Úvaly, IČO: 05029741. Důvodem
uzavírání Dodatku je změna výše kauce v čl. XII. odst. 1 Smlouvy. Kauce o výši 20 000 000,- Kč se mění na
kauci o výši 7 000 000,- Kč.
Dodatek navrhnul právní zástupce města a odsouhlasila společnost Parketárna byty s.r.o.
Usnesení č. R-187/2022
Rada města Úvaly
I.

doporučuje
1. Zastupitelstvu města Úvaly
1.

II.

uzavření Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě se společností Parketárny byty s.r.o., Arnoštova
374, 250 82 Úvaly, IČO: 05029741

ukládá
1. Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - Dodatek č. 1
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 18. Žádost o souhlas s umístěním garážového stání a rodinného domu na pozemku parc.č. 3167 k.ú.
Úvaly u Prahy
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města žádost pana J*** R********,
******* *********** ****, *** ** ***** ** o vyjádření k návrhu umístění stavby rodinného domu a
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garážového stání v ulici Horova na pozemku parc. č. 3167 k.ú. Úvaly u Prahy. Po konzultaci žadatele s
vedením města a architektem města byla garáž u hranice pozemku nahrazena otevřeným garážovým
stáním se zahradním domkem, který bude vzdálen 5,8m od hranice s komunikací. Rodinný dům bude
vystavěn ve vzdálenosti 4m od hranice s komunikací.
Pan R******** upravil umístění a druh parkování na základě nesouhlasného stanoviska rady města ze
dne 22.2.2022, kdy rada města přijala usnesení č. R - 35/2022, kterým nesouhlasila s odstupovou
vzdáleností 282 mm od hranice s veřejnou komunikací na pozemku parc.č. 3187/4 k.ú. Úvaly u Prahy, ul.
Horova, pro umístění garáže o rozměrech 7100x6750 a výškou 3100 mm, na pozemku parc. č. 3167, k.ú.
Úvaly u Prahy a požadovala při umístění garáže dodržet uliční čáru a respektovat charakter území se
stávající převažující výstavbou.
Usnesení č. R-188/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s umístěním stavby rodinného domu (vzdálen 4m od hranice s komunikací) a garážového stání
(vzdálené 5,8m od hranice s komunikací) v ulici Horova na pozemku parc. č. 3167 k.ú. Úvaly u Prahy dle
žádosti pana J*** R********, ******* *********** ****, *** ** ***** **

II.

ukládá
1. Ing. Renatě Stojecové, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 19. Plánovací smlouva pro výstavbu areálu Almeco s.r.o. na pozemku parc. č. 3957/41 k.ú. Úvaly u
Prahy
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
stažen z programu jednání
Bod 20. Žádost o vyjádření ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro výstavbu 13
rodinných domů, k.ú. Úvaly u Prahy,v lokalitě Radlická čtvrť, Úvaly
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá žádost společnosti JARO REAL, s.r.o., se sídlem
Střimelická 2495/8, 141 00 Praha 4, IČ: 27203786 a pana ***. J***** V******, bytem Č**** ****, *** **
Úvaly, ***. J******** V***** a *******. I**** V*******, oba bytem S********** ******, *** ** P**** *,
které zastupuje společnost JARO REAL, s.r.o., se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00 Praha 4, na základě
plných mocí, o vyjádření ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro výstavbu 13
rodinných domů, k.ú. Úvaly u Prahy, v lokalitě Radlická čtvrť, Úvaly.
Jedná se o pozemky:
parc. č. 3841/241 o výměře 922 m2, 3841/242 o výměře 1 m2, ve vlastnictví pana ***. J***** V******,
parc. č. 3841/281 o výměře 944 m2, 3841/282 o výměře 1 m2, ve vlastnictví *******. I**** V*******,
parc. č. 3841/243 o výměře 1030 m2 a 3841/244 o výměře 1 m2, ve vlastnictví pana ***. J******** V*****,
všechny pozemky, k.ú. Úvaly u Prahy.
A dále pozemky ve vlastnictví společnosti JARO REAL, s.r.o.:
3841/208 o výměře 882 m2
3841/210 o výměře 871 m2
3841/227 o výměře 868 m2
3841/229 o výměře 863 m2
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3841/231 o výměře 926 m2
3841/233 o výměře 1083 m2
3841/237 o výměře 864 m2
3841/239 o výměře 851 m2
3841/277 o výměře 925 m2
3841/279 o výměře 936 m2
všechny pozemky, k.ú. Úvaly u Prahy.
Území je rozparcelováno na stavební pozemky o ploše 700-1275 m2, průměrná velikost většiny parcel je
cca 900 m2. Ke každé parcele je zvlášť připojena samostatná parcela se sloupkem elektro. Ve vlastnictví
investorů je nyní 46 stavebních parcel a 46 parcel pro sloupky elektro. Zbylé plochy v území tvoří dopravní
infrastruktura a plochy veřejného prostranství. Pro dané území byly navrženy dva typové domy - vila
Primola a vila Zafferano. Investor uvažuje vystavět lokalitu v etapách. 3B etapa zahrnuje výstavbu na
parcelách viz přehled, celkem 13 vil. Výstavba je součástí uzavřené plánovací smlouvy se společností
JaroReal s.r.o. ze dne 6.5.2015
1x vila Primola I - pozemky 3841/208 + 209
1x vila Primola I zrcadlená - pozemky 3841/281+282
3x vila Primola II - pozemky 3841/237+238, 3841/239+240, 3841/241+242
3x vila Zafferano - pozemky 3841/231+232, 3841/277+278, 3841/279+280
3x vila Zafferano zrcadlené - pozemky 3841/210+211, 3841/227+228, 3841/229+230
2x vila Zafferano Maxi zrcadlené - pozemky 3841/233+234, 3841/243+244
V dotčené lokalitě byly realizovány předchozí výstavbové etapy. Na dotčených pozemcích se v současnosti
nachází travnatý porost, nenachází se zde žádná vzrostlá zeleň.
Jedná se o novostavby rodinných domů, včetně vnitřního oplocení, vnějších plotových zídek, zpevněných
ploch vjezdu, vstupu a teras, případně samostatně stojící garáž. Součástí stavby budou nezbytné rozvody
inženýrských sítí a řešení zasakování dešťových odpadních vod.
Projednáno s architektem města.
Odbor životního prostředí a územního rozvoje souhlasí s výstavbou rodinných domů, k.ú. Úvaly u Prahy,¨
v lokalitě Radlická čtvrť, Úvaly a upozorňuje, že stávající územní plán neumožňuje tuto výstavbu na
pozemcích určených pro výstavbu MŠ Jeronýmova a veřejné vybavení - hřiště, sportoviště.
Usnesení č. R-189/2022
Rada města Úvaly
souhlasí s

I.
1.

vydáním souhlasného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro
výstavbu rodinných domů na pozemcích 3841/227, 3841/228, 3841/229, 3841/230, 3841/231,
3841/232, 3841/233, 3841/234, 3841/241, 3841/242, 3841/243, 3841/244, 3841/277, 3841/278,
3841/279, 3841/280, 3841/281, 3841/282 všechny v k.ú. Úvaly u Prahy,v lokalitě Radlická čtvrť,
Úvaly, pro společnost JARO REAL, s.r.o., se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00 Praha 4, IČ: 27203786

2.

vydáním souhlasného stanoviska ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení pro
výstavbu rodinných domů na pozemcích 3841/208, 3841/209, 3841/210, 3841/211, 3841/237,
3841/238, 3841/239 a 3841/240 všechny v k.ú. Úvaly u Prahy,v lokalitě Radlická čtvrť, Úvaly, pro
společnost JARO REAL, s.r.o., se sídlem Střimelická 2495/8, 141 00 Praha 4, IČ: 27203786, za
podmínky změny územního plánu nebo nového územního plánu, který umožní na těchto
pozemcích výstavbu rodinných domů

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
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1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 21. Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru a vydání stanoviska pro stavbu - "Odhlučnění areálu
Tawesco Automotive s.r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly"
Předkladatel: Renata Stojecová, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR
Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá opětovně žádost společnosti Tawesco
Automotive s.r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly, kterou zastupuje společnost Intecon spol. s r.o.,
se sídlem Stará 2569/96, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 25016911, na základě plné moci, o vyjádření ke
stavebnímu záměru - "Odhlučnění areálu Tawesco Automotive s.r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250 82
Úvaly, na pozemcích parc. č. 3235/57, 3235/58, 3235/59, 3235/60, 3235/61, 3235/62, 3235/63, 3235/2 a
3235/3, k.ú. Úvaly u Prahy.
Stavební záměr byl již předložen na jednání Rady města dne 15.6.2021. RM přijala usnesení č. R-246/2021,
kterým podmiňuje vydání souhlasného stanoviska uzavřením Plánovací smlouvy, která bude specifikovat
vzájemná práva obou stran. Též tento stavební záměr byl projednán v Komisích města Úvaly.
Komise životního prostředí a odpadového hospodářství projednala tento stavební záměr na svém jednání
dne 26.5.2021, kdy vzala pouze na vědomí tento bod a znovu projedná dne 16.6.2021. Připomínkováno
bylo navýšení energie, počtu zaměstnanců, celkového provozu s prakticky nulovým dopadem na snížení
hladiny hluku.
Komise pro výstavbu, územní plánování a investice ze dne 26.5.2021 vzala návrh akce „Odhlučnění areálu
Tawesco Automotive s.r.o" na vědomí.
Stavební záměr obsahuje:
Stavební objekty SO 01 - Výrobní hala,
SO 02 - Administrativní nástavba,
SO 03 - Provozně technická vestavba,
SO 04 - Objekt kontejnerů kovového odpadu,
SO 05 - Objekt hlavní vrátnice,
SO 06 - Oplocení pozemku - úprava,
SO 07 - Příjezdová komunikace,
SO 08 - Vnitroareálové komunikace,
SO 09 - Kanalizace splašková,
SO 10 - Kanalizace dešťová a retence,
SO 11 - Vodovod,
SO 12 Plynovod,
SO 13 - Rozvody NN,
SO 14 - Rozvody slaboproudu,
SO 15 Terénní úpravy, zemní val a sadové úpravy,
SO 16 - Sadové úpravy,
SO 17 - Přeložka kabelu Telecom,
SO 18 - Nákladní váha,
SO 19 - Výdej jídla a jídelna - přemístění,
SO 20 - Sklad palet a nabíjárna vysokozdvižných vozíků,
SO 23 - Příjmový terminál,
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SO 24 - Výdejový terminál,
SO 26 - Oblouková hala,
SO 27 - Nová úpravna šedých vod.
Provozní soubory PS 01 - Jeřáby a jeřábové dráhy,
PS 02 - Trafostanice,
PS 03 - Výrobní technologie - strojní zařízení,
PS 04 - Přípojka VN.
Významným prvkem, vedoucím ke snížení hluku je vybudování nových objektů SO23 Příjmový terminál,
SO24 Výdejový terminál a nástavbou 2.NP v SO02 Administrativní nástavba. Na jižní straně areálu bude
vybudován objekt SO15 Zemní val, který bude fungovat jako optická bariéra mezi stávající výrobní halou a
zástavbou rodinných domů. Zemní val bude osázen vzrostlou zelení. Na západní a východní hranici
pozemku plánuje investor výsadbu vzrostlé zeleně.
Dešťová voda ze střech nových objektů a dešťová voda z nových ploch bude odvedena novým potrubím do
stávající dešťové kanalizace, která je zaústěná do stávající retenční nádrže. Vzhledem k navýšení množství
dešťových vod, bude vedle stávající nádrže vybudována nová retenční nádrž. Tyto zachycené dešťové vody
budou využity pro doplňování nové požární nádrže a pro zálivku nově vysázené zeleně.
Není nutná asanace dotčeného území, V rámci výstavby nebudou demolovány žádné stávající objekty v
areálu. V místě výstavby nových terminálů budou částečně vybourány stávající asfaltové komunikace.
Stávající jídelna, sestavená ze tří buněk bude přesunuta o 11 m směrem na jih. Plánovaná výstavba
nevyžaduje kácení dřevin. Stavebními úpravami stávajícího objektu se nemění územně technické
podmínky.
Projednáno s architektem města.
Usnesení č. R-190/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
stavební záměr - "Odhlučnění areálu Tawesco Automotive s.r.o.", pro společnost Tawesco Automotive
s.r.o., se sídlem Jirenská 1500, 250 82 Úvaly

II.

ukládá
1. vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR, vedoucímu odboru investic a
dopravy OID, Technickým službám
1.

zajistit podklady pro komplexní stanovisko města k následnému projednání v radě města a
zastupitelstvu města
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 22. Pronájem části pozemku parcelní číslo 2611/2 o velikosti 460 m 2, pozemku parcelní číslo 1417/1 o
velikosti 978 m2, pozemku parcelní číslo 1417/2 o velikosti 64 m 2, parcelní číslo 1717/1 o velikosti
285 m2, katastrální území Úvaly u Prahy pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba
křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval“
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Dne 12.4.2022 byl na základě usnesení č. R - 134/2022 rady města ze dne 12.4.2022 vyvěšen záměr na
pronájem části pozemku parcelní číslo 2611/2 o velikosti 460 m 2, pozemku parcelní číslo 1417/1 o velikosti
978 m2, pozemku parcelní číslo 1417/2 o velikosti 64 m2, parcelní číslo 1717/1 o velikosti 285 m2,
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katastrální území Úvaly u Prahy pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba křižovatky silnic I/12
x II/101 u Úval“.
V řádném termínu a včas byla podána 1 nabídka. Dne 27.4.2022 proběhlo otevírání obálek.
Nabídka č.1
M - Projekce s.r.o.
Resslova 956
500 02 Hradec Králové
- výše nabízeného nájemného je 42 888,-Kč/rok
Výběrová komise konstatovala, že nabídka splňuje podmínky vypsaného výběrového řízení a doporučila
radě města vybrat tuto nabídku. Nájemní smlouva byla vypracována a schválena právním zástupcem
města.
Dopad na rozpočet: + 42 888,-Kč/rok
kapitola 6409 položka 2131
Usnesení č. R-191/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
1.

pronájem části pozemku parcelní číslo 2611/2 o velikosti 460 m², pozemku parcelní číslo 1417/1 o
velikosti 978 m², pozemku parcelní číslo 1417/2 o velikosti 64 m², parcelní číslo 1717/1 o velikosti
285 m², katastrální území Úvaly u Prahy pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba
křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4, IČO:659 93 390 na dobu určitou a to 1
rok ode dne podepsání nájemní smlouvy. Nájemné činí 42 888,-Kč/rok

2.

přesné znění nájemní smlouvy uzavřené mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou
organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4, IČO:659 93 390 a městem Úvaly, se
sídlem Arnošta z Pardubic 95, Úvaly, 250 82, IČO:00240931, která je přílohou tohoto materiálu

II.

pověřuje
podpisem nájemní smlouvy části pozemku parcelní číslo 2611/2 o velikosti 460 m², pozemku parcelní
číslo 1417/1 o velikosti 978 m², pozemku parcelní číslo 1417/2 o velikosti 64 m², parcelní číslo 1717/1 o
velikosti 285 m², katastrální území Úvaly u Prahy pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba
křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval“

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - nájemní smlouva
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Bod 23. Návrh obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovod a kanalizace) v majetku města Úvaly
na rok 2022
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení návrh obnovy vodohospodářské
infrastruktury (vodovod a kanalizace) v majetku města Úvaly na rok 2022. Návrh zpracoval a předložil
provozovatel vodohospodářských sítí v majetku města Úvaly Technické služby města Úvaly, p.o., IČO:
04441869, Riegerova 12, 250 82 Úvaly a vychází z plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.
Jedná se o obnovu sekčních šoupat v určitých ulicích, výměnu vodovodních přípojek, obnovu poklopů a
výměnu vodoměrů, aj.
V rozpočtu města na rok 2022 jsou zajištěny finanční prostředky ve výši 2.700.000,- Kč (zatím ponížená
část).
Na základě finančních prostředků na obnovu vodohospodářských sítí v majetku města budou další akce
předloženy ke schválení do rady města v průběhu roku 2022.
Dopad na rozpočet: 3.370.000,- Kč z kapitol 2310-1/5171 a 2321-1/5171
Usnesení č. R-192/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
návrhem obnovy vodohospodářské infrastruktury (vodovod a kanalizace) města Úvaly dle předložených
akcí na rok 2022. Obnovu budou zajišťovat Technické služby města Úvaly, p.o., Riegerova 12, 250 82
Úvaly. Předpokládané náklady zatím činí 3.370.000,- Kč

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-návrh obnovy
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 24. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2111037-097-21 k akci "Víceúčelové hřiště 22x12 m,
Úvaly, ul. Chorvatská - hřiště Na Slovanech"
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2111037097-21 k akci "Víceúčelové hřiště 22x12 m, Úvaly, ul. Chorvatská - hřiště Na Slovanech"
V průběhu prací byl vznesen požadavek na realizaci dodatečných druhých vrátek. Dodatek č. 1 řeší
méněpráce a vícepráce s touto změnou související. Na základě těchto prací se cena díla mění z původních
1.094.422,- Kč bez DPH na 1.120.101,39 Kč vč DPH.
Dodatek č. 1 byl konzultován a schválen právníkem města JUDr. Šebestou.
Dopad na rozpočet: 3412-1 / 6121 navýšení o 25.679,39 Kč bez DPH (31.072,39 Kč vč. DPH)

Usnesení č. R-193/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2111037-097-21 mezi městem Úvaly, Arnošta z Pardubic
95, 250 82 Úvaly a společností Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav, IČO: 47052121 na akci "Víceúčelové hřiště 22x12 m, Úvaly, ul. Chorvatská - hřiště Na
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Slovanech" ve věci zajištění víceprací ve výši 25.679,39 Kč bez DPH, tj. 31.072,39 Kč vč. DPH, z kapitoly
3412-1 / 6121
II.

pověřuje
1. Mgr. Petra Boreckého, starostu
1.

podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2111037-097-21

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.7.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-Dodatek č. 1
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly-změnový list
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 25. Dodatek ke "Smlouvě o spolupráci při výstavbě sítě elektronických komunikací a zřízení
věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě"
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy předkládá radě města dodatek ke "Smlouvě o spolupráci při výstavbě sítě
elektronických komunikací a zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě", uzavřené dne
25.8.2016 mezi Městem Úvaly a společností Úvalská stavební s.r.o., IČ: 05098050, se sídlem: Podnikatelská
565, 190 11 Praha 9 - Běchovice ve věci vybudování na území města Úvaly síť elektronických komunikací a
poskytovat zde služby elektronických komunikací. Výstavba sítě měla proběhnout v termínech, jak stanoví
článek 6 Smlouvy. Ten současně v odstavci 6.2 uvádí, že termíny v čl. 6 Smlouvy se prodlužují o dobu, po
kterou společnost Úvalská stavební s.r.o. nemohla bez svého zavinění v budování sítě pokračovat, resp. v
něm začít, a to z důvodu vyšší moci - pandemie koronaviru - covid-19. Předpokládaný odhad zdržení je
zhruba v délce 2 let ( do roku 2024).
Usnesení č. R-194/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
dodatkem ke "Smlouvě o spolupráci při výstavbě sítě elektronických komunikací a zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě", uzavřené dne 25.8.2016 mezi Městem Úvaly a společností
Úvalská stavební s.r.o., IČ: 05098050, se sídlem: Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 - Běchovice ve věci
vybudování na území města Úvaly síť elektronických komunikací a poskytovat zde služby elektronických
komunikací

II.

pověřuje
1. starostu
1.

podpisem dodatku ke "Smlouvě o spolupráci při výstavbě sítě elektronických komunikací a
zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě", uzavřené dne 25.8.2016 mezi Městem
Úvaly a společností Úvalská stavební s.r.o., IČ: 05098050, se sídlem: Podnikatelská 565, 190 11
Praha 9 - Běchovice ve věci vybudování na území města Úvaly síť elektronických komunikací a
poskytovat zde služby elektronických komunikací

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - smlouva
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Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 26. Zrušení usnesení rady města č. R-135/2022 ze dne 12.4.2022 - Žádost o pomoc v tíživé sociální
situaci paní Š.D - přidělení městského bytu
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Dne 12.4.2022 usnesením č. R-135/2022 rada města souhlasila s přidělením bytové jednotky č.8 v objektu
města č.p.1346, ul. Prokopa Velikého paní Š**** D******, bytem H******* ***, *** ** ***** ****, která
byla v tíživé sociální situaci a schválila uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou a to na 6 měsíců od
podpisu nájemní smlouvy. Před podepsáním nájemní smlouvy se paní Š**** D****** obrátila na město
Úvaly s tím, že o byt, který byl jmenované přidělen nemá zájem z důvodu nalezení jiného výhodnějšího
bydlení. Na základě výše uvedeného odbor investic a dopravy radě města předkládá zrušení usnesení rady
města č. R-135/2022 ze dne 12.4.2022.
Usnesení č. R-195/2022
Rada města Úvaly
I.

ruší
usnesení rady města č. R-135/2022 ze dne 12.4.2022 ve znění:
Rada města Úvaly
I. souhlasí s
přidělením bytové jednotky č.8 v objektu města č.p.1346, ul. Prokopa Velikého paní Š**** D******,
bytem H******* ***, *** ** ***** ****. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to na 6
měsíců od podpisu nájemní smlouvy
II. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou a to na 6 měsíců od podpisu nájemní smlouvy s paní Š*****
D*******, bytem H******* ***, *** ** ***** **** v objektu města č.p.1346, ul. Prokopa Velikého,
Úvaly, byt č.8 - měsíční nájemné činí 8.905,- Kč + zálohy na služby 4.151,- Kč (voda, plyn, elektrika
společné prostory, správa domu) + 1.000,- Kč elektrika v bytě, která bude převedena na nájemce celkem 14.056,- Kč - kapitola 3612-2132, 3612-2111
III. pověřuje
1. vedoucího odboru investic a dopravy
1. podpisem nájemní smlouvy ve smyslu tohoto usnesení
IV. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy
1. zajistit realizaci tohoto usnesení

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 27. Uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou do 1.6.2023 na bytovou jednotku č.1 v objektu
města č.p. 1347, ul. Prokopa Velikého z důvodu stavebních úprav (zateplení objektů) - paní M.Č.
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Na základě zvyšování nájemného v městských bytech v objektech města Úvaly z důvodu stavebních úprav
(zateplení objektů), odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení uzavření nové nájemní
smlouvy se zvýšeným nájemným. Jedná se o byt č.1 v objektu města č.p.1347, ul. Prokopa Velikého, Úvaly
paní ****. ******** *****, ****** ***** ************ *.*. ****, *** ** *****. Zvýšené nájemné činí
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15.756,- Kč + 3.265,- Kč služby (voda, topení, elektrika společné prostory). Celková výše nájemného činí
19.021,- Kč včetně nájmu a služeb. Výše uvedený byt byl přidělen paní M******* Č**** na základě
vyhlášení záměru města na pronájem bytové jednotky, schváleno radou města dne 27.4.2021 usnesení č.
R-185/2021. Nájemní smlouva byla prodloužena na dobu 6 měsíců a platnost nájemní smlouvy končí
1.6.2022. Dle záměru města bude paní ****. ******** ***** nájemní smlouva prodloužena na 1 rok tzn.
do 1.6.2023. Jmenovaná plní veškeré povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.

Usnesení č. R-196/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
uzavření nové nájemní smlouvy se zvýšeným nájemným 15.756,- Kč + 3.265,- Kč služby (voda, topení,
elektrika společné prostory), celkem 19.021,- Kč na bytovou jednotku č.1, Prokopa Velikého č.p. 1346,
Úvaly na základě stavebních úprav (zateplení objektů města) s paní ***** ********* ****** ******
***** ************ **** ****, ***** na dobu určitou a to do 1.6.2023

II.

pověřuje
1. vedoucího odboru investic a dopravy OID
1.

podpisem nájemní smlouvy

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - nájemní smlouva neveřej.
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - nájemní smlouva veřej.
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 28. Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu - úprava článku III., odstavec I. nájemní
smlouvy pan V.R. a paní B.R.
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Na základě podnětu nájemkyně paní B***** R********, trvale bytem P****** V******* č.p. ****, *****,
předkládá odbor investic a dopravy radě města ke schválení Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu služebního
bytu - úprava článku III., odstavec I. nájemní smlouvy ve znění čl. I odstavec č.2. Dodatku č.1 - Smluvní
strany sjednávají s ohledem na zaměstnání obou manželů, že nájemce bude byt, jakož i jeho součásti a
příslušenství užívat za účelem bydlení. Nájemce bere na vědomí, že se jedná ve smyslu ust. § 2297 až §
2299 občanského zákoníku o byt služební, určený k ubytování zaměstnanců Města Úvaly a Technických
služeb Úvaly, p.o. po dobu trvání pracovního poměru alespoň u jednoho uvedeného zaměstnavatele.

Usnesení č. R-197/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu služebního bytu - úprava článku III., odstavec I. nájemní
smlouvy pana V***** R****** a paní B***** R********, trvale bytem P****** ******** **** ****,
*** ** ***** ve znění č.I odstavec č.2 Dodatku č.1

II.

pověřuje
1. vedoucího odboru investic a dopravy OID
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1.

podpisem Dodatku č.1

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek č.1 neveřej.
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - dodatek č.1 - veřej.
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 29. Výměna kuchyňské linky včetně spotřebičů v prostorách kuchyně v DPS Úvaly
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy zajistil poptávkové řízení na výměnu kuchyňské linky včetně spotřebičů v kuchyni
v objektu DPS Úvaly. Tato výměna byla již uvažována v minulých letech, ale čekalo se na provedení
realizace opravy hydroizolace přízemí. Tato stavba proběhla v minulém roce a na letošní rok se plánovala
zmiňovaná rekonstrukce kuchyně. Po demontáži kuchyně a před montáží bude nutné provést sanaci zdí,
kterou budou realizovat Technické služby. Práce se plánují na období prázdnin. Dle finančních prostředků
se ještě do konce roku plánuje výměna podlahové krytiny v této místnosti. Finanční prostředky jsou
zajištěny v rozpočtu města na rok 2022.
Poptány byly 3 firmy:
Truhláři Úvaly, František Bednarčík, U Výmoly 1301, Úvaly - 238.329,- Kč bez DPH (není plátce DPH)
Radek Jaroš - truhlářství, Rumunská 1449/9, Čelákovice - 252.180,- Kč bez DPH (není plátce DPH)
Truhlářství Antonín Gergišák, Kostelec nad Labem č.ev. 20 - 268.270,- Kč bez DPH (324.606,- Kč vč. DPH)
Nejlevnější a nejvýhodnější nabídku podala firma Truhláři Úvaly, František Bednarčík - 238.329,- Kč (není
plátce DPH)
Dopad na rozpočet - 3612-77/ 6121 - 238.329,- Kč
Usnesení č. R-198/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
objednáním prací k zajištění výměny kuchyňské linky včetně spotřebičů do kuchyně v objektu DPS
Úvaly, dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku ve výši 238.329,- Kč od firmy Truhláři Úvaly,
František Bednarčík, U Výmoly 1301, 250 82 Úvaly, IČO: 47044497. Hrazeno z rozpočtu města 361277/6121

II.

pověřuje
1. Mgr. Petra Boreckého, starostu
1.

podpisem objednávky s vybraným dodavatelem

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-návrh
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly-cenová nabídka
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přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 30. Zpracování podkladů pro dopracování soutěžního návrhu ve věci vypracování projektové
dokumentace P+R a autobusového terminálu
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Rada města usnesením č. R-11/2022 ze dne 11.1.2022 souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na
vypracování projektové dokumentace P+R a autobusového terminálu s OV architekti s.r.o., IČO: 24758094,
Badeniho 29/5 160 00, Praha 6 za odměnu ve výši 1 920 000Kč bez DPH. Předmětem smlouvy je
dopracování studie a zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně inženýringu a
pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězem architektonické soutěže - OV architekti s.r.o., IČO:
24758094, Badeniho 29/5 160 00, Praha 6. V souladu s tímto usnesením byla podepsána smlouva o dílo na
výše uvedené dne 4.3.2022. Součástí smlouvy o dílo je následující:
- Příprava zakázky
- Návrh Stavby (dopracování soutěžního návrhu)
- Projektová dokumentace k územnímu řízení vč. zajištění územního rozhodnutí s nabytím právní moci
- Projektová dokumentace pro stavební řízení vč. zajištění povolení ke Stavbě
S ohledem na nutnost potřebných dokladů a vyhotovení průzkumů jako podmínky splnění předmětu
smlouvy město Úvaly se zavázalo podepsáním smlouvy o dílo zajistit dle smlouvy o dílo č. III odst. 28
následující:
a)

geodetické zaměření - výškopis, polohopis území včetně promítnutí katastrální mapy - digitálně;

b)
inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, průzkum
vsakování;
c)

měření 24 h hladiny hluku z důvodu blízké železniční dráhy;

d)

dendrologický průzkum;

e)

podklady stávajících objektů;

f) průzkum kontaminace celého řešeného území;
g)
podklady k stávajícím objektům (stavbám) v řešeném území, stavebně technický průzkum těchto
staveb a plán případných stavebních a technických zásahů do těchto objektů (budov);
h)
území.

dokumentaci k odstranění potřebných staveb dle písm. g) včetně projednání v rámci řešeného

V souladu s výše uvedeným odbor investic a dopravy zajistil cenovou nabídku na zajištění podkladů u
společnosti OMEGA project s.r.o., sídlem Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 - Hradčany:
- podklady pro dopracování soutěžního návrhu:
- podklady sítí - zajištění mapových podkladů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně
DPH) / hod;
- geologické rešerše - 10.000 Kč bez DPH (12.100 Kč včetně DPH);
- průzkum vsakování - 29.000 Kč bez DPH (35.090 Kč včetně DPH);
- podklady pro odstranění staveb:
- zajištění archivní dokumentace stávajících objektů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5 Kč
včetně DPH) / hod;
- pasport a dokumentace stávajících objektů - dle skutečnosti, max. 121.500 Kč bez DPH (147.015
Kč včetně DPH);
- průzkum kontaminace (azbest) - 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně DPH);
- dendrologie, kácení - 69.500 Kč bez DPH (84.095 Kč včetně DPH);
- Podklady pro stavební povolení:
- inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum - 135.000 Kč bez DPH (163.350 Kč
včetně DPH)
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- Administrace, zadání a zajištění podkladů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH) / hod.
Cena celkem 400.000 Kč bez DPH (484.000 Kč včetně DPH) + 750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH)
hodinová sazba, která bude účtována dle skutečnosti. V souladu s výše uvedeným je nutné, aby rada
města schválila výběr dodavatele na výše uvedené v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2016 zadání veřejných
zakázek malého rozsahu dle čl. 2 odst. 5, společnost OV architekti s.r.o., IČO: 24758094, Badeniho 29/5 160
00, Praha 6 v hodnotě dle předložené cenové nabídky 400.000 Kč bez DPH (484.000 Kč včetně DPH) + 750
Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH) hodinová sazba, která bude účtována dle skutečnosti.
Dále město zajistí dopracování geodetického zaměření, které bylo zpracováno pro vyzvanou
architektonickou soutěž dle požadavků společnosti OV architekti s.r.o. v hodnotě cca 30.000 Kč bez DPH
(36.300 Kč včetně DPH).
Dopad na rozpočet: rozpočet 2212 - 6121, celková hodnota 400.000 Kč bez DPH (484.000 Kč včetně DPH) +
750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH) hodinová sazba, která bude účtována dle skutečnosti

Usnesení č. R-199/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
objednáním zajištění podkladů u společnosti OMEGA project s.r.o., sídlem Milady Horákové 66/103, 160
00 Praha 6 - Hradčany ve věci:
- podklady pro dopracování soutěžního návrhu:
- podklady sítí - zajištění mapových podkladů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5 Kč
včetně DPH) / hod;
- geologické rešerše - 10.000 Kč bez DPH (12.100 Kč včetně DPH);
- průzkum vsakování - 29.000 Kč bez DPH (35.090 Kč včetně DPH);
- podklady pro odstranění staveb:
- zajištění archivní dokumentace stávajících objektů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5
Kč včetně DPH) / hod;
- pasport a dokumentace stávajících objektů - dle skutečnosti, max. 121.500 Kč bez DPH
(147.015 Kč včetně DPH);
- průzkum kontaminace (azbest) - 35.000 Kč bez DPH (42.350 Kč včetně DPH);
- dendrologie, kácení - 69.500 Kč bez DPH (84.095 Kč včetně DPH);
- Podklady pro stavební povolení:
- inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum - 135.000 Kč bez DPH (163.350 Kč
včetně DPH)
- Administrace, zadání a zajištění podkladů - dle skutečnosti, 750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH) /
hod.
Cena celkem 400.000 Kč bez DPH (484.000 Kč včetně DPH) + 750 Kč bez DPH (907,5 Kč včetně DPH)
hodinová sazba, která bude účtována dle skutečnosti

II.

pověřuje
1. starostu
1.

města podpisem objednávky

III. ukládá
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1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 31. Žádost o aktualizaci údajů a prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcelní číslo
3236/1, katastrální území Úvaly u Prahy
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Nájemní smlouva na pronájem pozemku parcelní číslo 3236/1, katastrální území Úvaly u Prahy byla
uzavřena na základě usnesení rady města č.R-380/2013 ze dne 9.10.2013 se společností BC Natrix, s.r.o.,
se sídlem U Zahradního města 3191/2b, Praha 10, 106 00. Výše aktuálního nájemného za rok dle platné
nájemní smlouvy je 12 000,-Kč. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou a to od 29.10.2013 do
29.10.2028. V souladu s výše uvedeným činí nájemné za celou dobu nájmu 15 let 180 000,-Kč, tj. 12 000,Kč/rok x 15 let.
Společnost BC Natrix, s.r.o. podala žádost o aktualizaci údajů a prodloužení nájemní smlouvy na výše
uvedený pozemek. V žádosti je uvedeno, že výše uvedený pozemek užívají jako parkovací plochu pro své
klienty (plavání pro děti). Pozemek během doby nájmu na vlastní náklady srovnali, zpevnili recyklátem a
osázeli zeleň na okraji pozemku. Dále uvádějí, že pozemek byl v roce 2020 přeměřen a změnila se výměra
z původních 959 m2 na 934 m2. Zaměření bylo provedeno z důvodu případné stavby kruhového objezdu v
místě předmětu. Nicméně v současné době je pozemek na katastru nemovitostí s původní výměrou tj.959
m2. Proto aktualizace těchto údajů je bezpředmětná. Zároveň žádají o prodloužení nájemní smlouvy na
dalších 10 let od 30.10.2028 do 30.10.2038. Prodloužením nájemní smlouvy chtějí zabránit parkovaní aut v
okolních ulicích v budoucím období. Nabízejí upravit plochu na své náklady, rozšířit plochu až na hranici
pozemku a navýšit kapacitu parkovacích míst.
Dle vyjádření právního zástupce města musí být na prodloužení nájemní smlouvy vyhlášen záměr. V
záměru bude uvedeno, že smlouva bude uzavřena od 30.10.2028 do 30.10.2038 s tím, že nájemné bude
navyšováno o inflaci každý rok od 30.10.2028. První nájemné za rok 2028 bude také navýšeno o inflaci od
roku 2022.
Dopad na rozpočet: 12 000,-Kč/rok + inflace, tj. celkem za dobu pronájmu od 30.10.2028 do 30.10.2038 je
120 000,-Kč + inflace

Usnesení č. R-200/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
vyhlášení záměru na prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcelní číslo 3236/1 o
velikosti 934 m², katastrální území Úvaly u Prahy pro společnost BC Natrix s.r.o., se sídlem U
Zahradního města 3191/2b, 106 00, Praha 10. Nájemní smlouva bude prodlužena o 10 let, tj.do
29.10.2038

II.

jmenuje
výběrovou komisi v tomto složení:
Blanka Viktorová, Josef Polák, Anežka Růžičková, Ing.Renata Stojecová, Daniela Jahnová

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 31.7.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - záměr
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přijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 32. Informace ve věci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Přístavba
objektu hasičského domu v Úvalech"
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Rada města usnesením č. R-116/2022 ze dne 12.4.2022 rozhodla o výběru dodavatele a přidělení zakázky s
názvem "Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice" uchazeči BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6,
Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199, s nabídkovou cenou 16 754 173,05 Kč bez DPH a to na základě
protokolu o jednání komise, která byla pověřena zadavatelem provedením hodnocením nabídek a
posouzením splnění podmínek účasti a pověřila Mgr. Petra Boreckého, starostu podpisem smlouvy o dílo
na plnění zakázky s názvem "Rekonstrukce a přístavba požární zbrojnice" s uchazečem BBP Stavby s.r.o.,
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 03875199, s nabídkovou cenou 16 754 173,05 Kč bez
DPH.
V současné době probíhá jednání ohledně dodání dokladů před podpisem smlouvy o dílo. V souladu s
touto skutečností budou v nejbližší době po podpisu smlouvy o dílo zahájeny stavební práce na výše
uvedenou akci. Proto odbor investic a dopravy zajistil poptávku dvou firem ve věci koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech" po celou
dobu výstavby, tj. 15 měsíců včetně oznámení o zahájení stavby na Oblastní inspektorát práce:
- Ing. Karel Pánek, sídlem Frýdlantská 1302/14, 182 00 Praha 8 - nabídková celková cena je 91.500 Kč bez
DPH (není plátce DPH);
- Ing. Aleš Bílek, sídlem Skoupý 10, 262 55 Petrovice - nabídková celková cena je 89.000 Kč bez DPH (není
plátce DPH).
Na základě výše uvedeného byla vystavena objednávka č. 116/O/2022 ze dne 27.4.2022 na koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci "Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech" na Ing. Aleše
Bílka, jelikož podal nejnižší cenovou nabídku.
Dopad na rozpočet: hrazeno z rozpočtu města 5512-6121, 89.000 Kč bez DPH (není plátce DPH)
Usnesení č. R-201/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
vystavení objednávky č. 116/O/2022 ze dne 27.4.2022 na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na akci "Přístavba objektu hasičského domu v Úvalech" na Ing. Aleše Bílka sídlem Skoupý 10, 262
55 Petrovice s nabídkovou celkovou cenou 89.000 Kč bez DPH (není plátce DPH), hrazeno z rozpočtu
města 5512-6121, 89.000 Kč bez DPH

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 33. Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Zpracování projektové dokumentace
k ÚR a SP a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na
rekonstrukci komunikací v Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby”
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Město Úvaly dne 16. července 2013 uzavřelo smlouvu o dílo na služby “Zpracování projektové
dokumentace k ÚR a SP a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na
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rekonstrukci komunikací v Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby” se společností Pontex,
spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2013 (dále
jen „Smlouva“).
V současné době bylo společností Pontex, spol. s r.o. zajištěno vydání následujících rozhodnutí:
Etapa I:
(a)

ulice Grégrova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5403/2021 STU ze dne 16.6.2021;

(b)

ulice Hakenova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5397/2021 STU ze dne 16.6.2021;

(c)

ulice Palackého - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5421/2021 STU ze dne 22.6.2021;

(d)

ulice Raisova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5418/2021 STU ze dne 22.6.2021;

(e)

ulice Štefánikova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7769/2020 ze dne 26.8 2020;

(f)

ulice Švermova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7783/2020 STU ze dne 26.8.2020.

Pro ulice Guth-Jarkovského a Rašínova nebylo ke dni uzavření tohoto Dodatku Územní rozhodnutí vydáno.
Etapa II:
(a)
ulice Sovova (1. část) - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17034/2016 STU ze dne 30.12.2016 a
Stavební povolení rozhodnutí č.j.: MÚBNLSB-OD-12997/2019-VEVEM ze dne 11.9.2019;
(b)

ulice Sovova (2. část) - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17035/2016 STU ze dne 30.12.2016;

(c)

ulice Denisova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11584/2016 STU ze dne 7.9.2016;

(d)

ulice Vydrova - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11583/216 STU ze dne 7.9.2016;

(e)
ulice Táboritská - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11582/2016 ze dne 7.9.2016 a Stavební povolení
rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017;
(f)
ulice Podhájí - Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11570/2016 STU ze dne 7.9.2016 a Stavební povolení
rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017.
Zároveň byla zpracována projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro ulice Sovova (1. část) a
Podhájí a rekonstrukce těchto ulic již byla realizována, včetně vydání kolaudačního souhlasu. Autorský
dozor pro tyto ulice nebyl realizován.
K prodlení s vydáním jednotlivých Územních rozhodnutí a Stavebních povolení došlo z důvodů projednání
a koordinací dotčených orgánů státní včetně průběžného doplňování změn podkladů atd., a s ohledem na
toto prodlení je nyní nutné jednotlivé projektové dokumentace aktualizovat, zejména zkoušky stávajících
asfaltových
vrstev PAU, aktualizaci geodetického zaměření atd.
Město Úvaly se dohodlo se zhotovitelem, že zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
bude zpracována pouze pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova, Štefánikova a Švermova. Další stupně
projektové dokumentace budou zahájeny na základě písemné výzvy. Realizace veškerých dalších prací
bude případně zahájena na základě písemné výzvy. Provádění těchto činností pak bude zahájeno po
podpisu dodatku, který zohlední stav projektu v dané době a zejména využitelnost původních podkladů a
nutnost jejich doplnění.
Z důvodu výše uvedeného je nutné uzavřít dodatek č. 2, který zohlední vícepráce související se
zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova,
Štefánikova a Švermova o celkovou částku 367.323,- Kč bez DPH (444.460,83 Kč včetně DPH). Dále dodatek
č. 2 zohledňuje méněpráce týkajících se ulic Sovova (II. část), Denisova, Vydrova ve výši 163.040,- Kč bez
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DPH (197.278,4 ,- Kč včetně DPH). Celková cena po navýšení víceprací a snížení méněprací činí 2.485.783 Kč
bez DPH (3.007.797,43 Kč včetně DPH). Dodatek dále řeší úpravu podmínek úhrady, a to dle jednotlivých
ulic.
Dopad na rozpočet: 2.485.783 Kč bez DPH (3.007.797,43 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu města 2212 6121
Usnesení č. R-202/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Zpracování projektové dokumentace k ÚR a SP a
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci komunikací v
Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby” se společností Pontex, spol. s r.o., se sídlem
Bezová 1658, 147 14 Praha 4 ve věci víceprací související se zpracováním projektové dokumentace pro
stavební povolení pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova, Štefánikova a Švermova v celkové výši 367.323,Kč bez DPH (444.460,83 Kč včetně DPH) a méněprací týkajících se ulic Sovova (II. část), Denisova,
Vydrova ve výši 163.040,- Kč bez DPH (197.278,4 ,- Kč včetně DPH). Celková cena po navýšení víceprací a
snížení méněprací činí 2.485.783 Kč bez DPH (3.007.797,43 Kč včetně DPH)

II.

pověřuje
1. starostu
1.

podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci “Zpracování projektové dokumentace k ÚR a
SP a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci
komunikací v Úvalech a výkon autorského dozoru při realizaci stavby” se společností Pontex,
spol. s r.o., se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - smlouva o dílo
Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 34. Vyhlášení výběrového řízení na stavební práce na akci "Oprava fasády budovy D Základní školy
Úvaly"
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Rada města usnesením č. R-114/2022 dne 12.4.2022 souhlasila s realizací opravy fasády budovy D a E
Základní školy Úvaly v režii města Úvaly a pověřila vedoucího odboru investic a dopravy OID zajištěním
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci opravy fasády budovy D a E Základní školy Úvaly
zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle vnitřní směrnice města
Úvaly s tím, že tato veřejná zakázka malého rozsahu bude v režii města Úvaly v maximální výši 2 mil. Kč
bez DPH. Po dalších jednání bylo domluveno, že bude provedena oprava fasády pouze budovy D. Fasáda
budovy E bude provedena v případě potřeby samostatně.
V souladu s výše uvedeným odbor investic a dopravy předkládá radě města vyhlášení výběrového řízení na
stavební práce na akci "Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly" v souladu s vnitřní směrnicí č.
1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Budou poptány 3 společnosti a to:
1. BBP Stavby s.r.o., IČO: 03875199, sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
2. SAMSON PRAHA, spol. s.r.o., IČO: 48539589, sídlem Štěpánská 642/41, 110 00 Praha
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3. TEKR management s.r.o., IČO: 060221140, sídlem Národní 364/39, 110 00 Praha
Dále musí být jmenována tří členná sloučená komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek
ve složení:
- členové: Ing. arch. Miroslav Hofman, Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe
Předpokládaná hodnota výše uvedené zakázky byla odhadnuta na 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč
včetně DPH). Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena.
Rozpočet: 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč včetně DPH) a částka bude hrazena z rozpočtu města z 3113
- 6121 pro rok 2022, nutno zahrnout do rozpočtu města

Usnesení č. R-203/2022
Rada města Úvaly
I.

vyhlašuje
výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci "Oprava fasády budovy
D Základní školy Úvaly" s předpokládanou hodnotou zakázky 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč
včetně DPH) a částka bude hrazena z rozpočtu města z 3113 - 6121 pro rok 2022, nutno zahrnout do
rozpočtu města

II.

jmenuje
sloučenou komisi pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek ve složení:
- členové: Ing. arch. Miroslav Hofman, Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe

III. pověřuje
1. Ing. Alexise Kimbembeho, uvolněný místostarosta
1.

zajištěním navýšení rozpočtu města pro rok 2022 ve výši 2.000.000 Kč bez DPH (2.420.000 Kč
včetně DPH) ve věci akce "Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly"

2. Ing. Janu Svatošovou, projektovou manažerku
1.

zajištěním zpracováním výzvy včetně příloh a administrace veřejné zakázky malého rozsahu v
souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci
"Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly" ve spolupráci s vedoucím odboru investic a
dopravy
Termín: 31.7.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 35. Žádost o pronájem pozemku parcelní číslo 497 o výměře 299 m 2, katastrální území Úvaly u Prahy
za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy dne 10.5.2022 obdržel žádost o pronájem části pozemku parcelní číslo 497 o
výměře 299 m2, katastrální území Úvaly u Prahy za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku od
Dominiky Čmelíkové, realitního experta společnosti NRG International Realty s.r.o., se sídlem Kutnohorská
10/55, Dolní Měcholupy 111 01. Dle jejího vyjádření klient, kterého zastupuje, si zajistí na své náklady
připojení elektrického proudu od společnosti ČEZ. Taktéž si zajistí přísun vody pro provoz.
Odbor investic a dopravy nedoporučuje umístění stánku na pozemku parcelní číslo 497, katastrální území
Úvaly u Prahy vzhledm k tomu, že výše uvedený pozemek sousedí s hlavní silnicí I/12 a není zde ani
prostor k zaparkování vozidel.
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Usnesení č. R-204/2022
Rada města Úvaly
I.

neschvaluje
vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parcelní číslo 497 o celkové výměře 299 m², katastrální
území Úvaly u Prahy za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku

II.

ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 36. Uzavření smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice v rámci plánované stavby města "Propoj
vodovodu v Radlické čtvrti"
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice
(silnice III/01215) v rámci investiční stavby města Úvaly "Propoj vodovodu v Radlické čtvrti". Náhrada se
stanovuje za jednorázovou náhradu ve výši 1.353,- Kč bez DPH (1.637,- Kč vč. DPH) a jedná se o umístění
stavby vodovodního řadu do silnice III/01215. Smlouva se uzavírá mezi městem Úvaly (uživatel) a Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. (správce). Smlouvu zpracovala KSÚS, p.o. Jedná se o
adhezní smlouvu, která byla konzultována právníkem města JUDr. Patrikem Šebestou.
Dopad na rozpočet: 1.637,- Kč vč. DPH z kapitoly 2310 - 6121
Usnesení č. R-205/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí s
uzavřením smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice, č.sml. S-1208/00066001/2022-MH/POL/OU
mezi městem Úvaly (uživatel), Arnošta z Pardubic 95, Úvaly a KSÚS, p.o., Zborovská 81/11, 150 00 Praha
5 (správce) v rámci investiční stavby města Úvaly "Propoj vodovodu v Radlické čtvrti". Jednorázová
náhrada činí 1.353,- Kč bez DPH (1.637,- Kč vč. DPH)

II.

pověřuje
1. Mgr. Petra Boreckého, starostu
1.

podpisem smlouvy o náhradě za omezení užívání silnice

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-smlouva o náhradě za omezení silnice
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly-situace
přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1
Bod 37. Oprava pláště kostela Zvěstování Páně Arnošta z Pardubic 45 - žádost římskokatolické farnosti
Předkladatel: Miroslav Hofman, vedoucí odboru investic a dopravy OID
Město Úvaly dne 3.5.2022 obdrželo žádost Římskokatolické farnosti Úvaly ve věci finanční podpory na
pokračování opravy pláště kostela - východní část.
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V r. 2021 byla za přispění města provedena první etapa opravy - severní část (ve výši 462.155,- Kč). V
letošním roce by chtěli pokračovat, avšak grant Ministerstva kultury byl bez náhrady zrušen, tudíž musejí
spoléhat pouze na vlastní prostředky farnosti.
Dopad na rozpočet: 50.000,- Kč

Usnesení č. R-206/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
žádost římskokatolické farnosti Úvaly ve věci možné finanční podpory na opravu pláště kostela
Zvěstování Páně - východní část

II.

souhlasí
s finanční podporou ve výši 50.000,- na opravu pláště kostela Zvěstování Páně - východní část pro
Římskokatolickou farnost Úvaly

III. ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly-žádost
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 38. Žádost o finanční příspěvek - Diakonie ČCE - Středisko Praha
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR
Diakonie ČCE - Středisko Praha, IČO 62931270, se sídlem Vlachova 1502/20, Praha 5 - Stodůlky žádá o
finanční příspěvek pro rok 2022 na provoz střediska na službu Domov pro osoby se zdravotním
postižením, výše příspěvku není blíže specifikována. V tomto zařízení v současné době není umístěn žádný
občan z Úval. Financování sociální služby je vícezdrojové a dotace ze strany státu nenárokové a krácené.
Dopad na rozpočet: 5.000.- Kč kapitola 6112/ položka 5492
Usnesení č. R-207/2022
Rada města Úvaly
I.

nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku Diakonii ČCE - Středisko Praha, IČO 62931270, se sídlem Vlachova
1502/20, Praha 5 - Stodůlky na provoz Domova pro osoby se zdravotním postižením ve výši 5.000,- Kč

II.

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje místostarostu Kimbembe jejím podpisem

III. ukládá
1. vedoucí odboru správního OSPR
1.

vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - veřejnoprávní smlouva
přijato, pro: 3, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 1
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Bod 39. Žádost o dotaci na osobní asistenci pro rok 2022
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR
HEWER z.s., IČO 66000653, se sídlem Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 žádá o dotaci ve výši 20
000,- Kč na poskytované terénní sociální služby osobní asistence u seniorů a osob se zdravotním
postižením. V současné době se v Úvalech starají o 4 klienty, u kterých bylo za období 1-4/2022
odslouženo 650 hodin přímé péče v jejich domovech. Krajský úřad Středočeského kraje požaduje, aby si
organizace zajistila 10% podíl spolufinancování nákladů ze strany měst a obcí, pokud tyto finance
neobdrží, bude jim ze strany MPSV dotace krácena.
Dopad na rozpočet: 10 000,- Kč kapitola 6112/ položka 5492
Usnesení č. R-208/2022
Rada města Úvaly
I.

souhlasí
s poskytnutím finanční dotace spolku HEWER z.s., IČO 66000653, se sídlem Černokostelecká 2020/20,
100 00 Praha 10 ve výši 10 000,- Kč na poskytované terénní sociální služby osobní asistence u seniorů a
osob se zdravotním postiženým v Úvalech v roce 2022

II.

schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje místostarostu Kimbembe jejím podpisem

III. ukládá
1. vedoucí odboru správního OSPR
1.

vyrozumět žadatele ve smyslu tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - veřejnoprávní smlouva
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 40. Odměny ředitelům školských zařízení
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu
V souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích je v kompetenci zřizovatele příspěvkové
organizace stanovit plat řediteli školského zařízení. Odměny za I.pololetí 2022 budou vyplaceny z
mzdového fondu rozpočtu těchto příspěvkových organizací, tyto finanční prostředky poskytuje Krajský
úřad Středočeského kraje.
Usnesení č. R-209/2022
Rada města Úvaly
I.

schvaluje
odměny ředitelům školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Úvaly dle přílohy č. 1, která není
veřejnou součástí tohoto usnesení

II.

ukládá
1. tajemnici úřadu
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - zdůvodnění ředitel ZŠ
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - zdůvodnění ředitelka MDDM
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Příloha č.4 k usnesení Rady města Úvaly - zdůvodnění ředitelka MŠ
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 41. Odměna řediteli Technických služeb města Úvaly, příspěvkové organizace
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu
V souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích je v kompetenci rady města jako zřizovatele
příspěvkové organizace Technické služby města Úvaly, stanovit řediteli této příspěvkové organizace
odměnu. Navržená odměna bude vyplacena ze mzdového fondu této příspěvkové organizace. Mimořádná
odměna je navržena za plnění mimořádných úkolů nad rámec běžných činností technických služeb a za
vysoké pracovní nasazení. Technické služby pod vedením ředitele zajišťovaly v uplynulých měsících nad
rámec běžných plánovaných prací a to zejména zajištění provozních činností a úklidu pronajatých prostor
k ubytování uprchlíků z Ukrajiny a další činnosti, které s pracovníky města operativně zajišťovaly. K
mimořádným úkolům i nad rámec pracovní doby pracovních povinností bylo přistupováno vždy vstřícně
(akce čarodějnice, masopust...)

Usnesení č. R-210/2022
Rada města Úvaly
I.

stanovuje
v souladu s § 102 odst.2 písm. b) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, řediteli Technických služeb města Úvaly,
příspěvkové organizace p. Jaroslavu Špačkovi mimořádnou odměnu za plnění mimořádných úkolů nad
rámec běžných činností technických služeb a za vysoké pracovní nasazení dle přílohy č.1, která není
veřejnou součástí tohoto usnesení

II.

ukládá
1. tajemnici úřadu
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 42. Zápisy z jednání komisí
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu
Radě města jsou předkládán zápis z jednání Redakční rady měsíčníku Život Úval a zápisy z jednání komise
pro kulturu.
V zápise z jednání redakční rady je usnesení o schválení příspěvků do květnového vydání Života Úval.
Komise pro kulturu se zabývala přípravou plánovaných akcí.
Usnesení č. R-211/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
zápis č.4/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval
zápis č.3/2022 z jednání komise pro kulturu
zápis č.4/2022 z jednání komise pro kulturu

II.

ukládá
1. vedoucí odboru správního OSPR
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022
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Příloha č.1 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č. 4/2022 z jednání redakční rady měsíčníku Život
Úval
Příloha č.2 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č.3/2022 z jednání komise pro kulturu
Příloha č.3 k usnesení Rady města Úvaly - zápis č. 4/2022 z jednání komise pro kulturu
přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 43. Žádost Okresního soudu Praha-východ o součinnost - volba přísedícího
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu
Vedoucí úřadu předkládá radě žádost Okresního soudu Praha-východ o zvolení přísedícího Okresního
soudu Praha-východ. Pro volební období 2022 - 2026 je zastupitelstvu doporučena na funkci přísedící pí
Zdeňka Myslivečková, nar. **.*.****, ***** ***** ***, *****, která souhlasí se svou kandidaturou na na
další volební období 2018-2022 Mgr. Dana Poláková, nar. **.**.****, ***** ****** ****, *****, která
souhlasí se svou kandidaturou na uvedené volební období.
Usnesení č. R-212/2022
Rada města Úvaly
I.

doporučuje
1. Zastupitelstvu města Úvaly
1.

II.

zvolit Zdeňku Myslivečkovou, nar. *********, ***** ***** ***, ***** do funkce přísedící
Okresního soudu Praha-východ pro volební období 2022 - 2026 a Mgr. Danu Polákovou, nar.
**********, ***** ****** ****, *****, která souhlasí se svou kandidaturou na volební
období 2022 - 2026

ukládá
1. tajemník úřadu
1.

zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2022

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 44. Žádost o dotaci - projekt Česká knihovna
Předkladatel: Jitka Hamouzová, vedoucí odboru správního OSPR
Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlásila pro rok 2022 projekt Česká
knihovna na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální
veřejné knihovny. Městská knihovna Úvaly se do tohoto projektu zapojila, žádá o dotaci na tituly v ceně
5.193,- Kč.
Dopad na rozpočet: kapitola 3314 položka 5136 + 5 193,- Kč
Usnesení č. R-213/2022
Rada města Úvaly
I.

bere na vědomí
informaci o podání žádosti o dotaci Moravské zemské knihovny na projekt Česká knihovna, výše
požadované dotace 5.193,- Kč na zakoupení nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury

přijato, pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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Místostarosta ukončil jednání ve 12 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 o umístění a provozování kontejnerů

RR

uzavřená mezi
ELEKTROWIN a.s.
se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00
IČ: 272 57 843
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 10027
DIČ: CZ 272 57 843
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 804900004/2700
zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva
(dále jen „ELEKTROWIN a.s.“ nebo „provozovatel kolektivního systému“)
a
Město Úvaly
se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82, Úvaly
IČ: 00240931
jednající/zastoupená Mgr. Petr Borecký, starosta
(dále jen „obec“)

I.
Preambule
Na základě smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o
VUŽ“) uzavřené dne 13.08.2021 zajišťuje obec pro provozovatele kolektivního systému zpětný odběr
elektrozařízení (dále jen „smlouva o zpětném odběru elektrozařízení“). Smlouva o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení v čl. IV., odst. 1 písm. b) umožňuje
na základě oboustranné dohody umístění kontejnerů na shromažďování odpadních elektrozařízení.
Podle oznámení o převedení povinností ze strany obce na třetí osobu ze dne 13.08.2021 zajišťuje obec plnění
svých závazků ze smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení prostřednictvím společnosti Technické služby města
Úvaly, příspěvková organizace, IČ 04441869, se sídlem Riegerova 12, 25082, Úvaly, která je provozovatelem
místa zpětného odběru Město Úvaly - SD, parc.č 3957/32, 25082, Úvaly (dále jen „provozovatel místa zpětného
odběru“)
Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že při přenesení plnění povinností na provozovatele místa zpětného
odběru bude postupováno podle § 2914 občanského zákoníku a provozovatel místa zpětného odběru bude
považován za pomocníka obce pro účely plnění této smlouvy.
Obec je povinna zavázat provozovatele místa zpětného odběru k plnění povinností dle této smlouvy ve stejném
rozsahu.

SNB001_2022
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je, v návaznosti na smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení, sjednání bližších
podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě či místech zpětného odběru specifikovaném v čl. III.
této smlouvy (dále jen „místo zpětného odběru“), a to za účelem umístění a shromažďování zpětně odebraného
elektrozařízení.

III.
Bližší ujednání
1. ELEKTROWIN a.s. jako vlastník kontejnerů obci dodá a umístí na místo, či místa zpětného odběru
elektrozařízení:
A. Město Úvaly - SD - parc.č 3957/32, 25082, Úvaly (název a adresa místa zpětného odběru)
a) 1 kus velkoobjemový uzamykatelný otevřený kontejner na shromažďování sběrné skupiny chlazení –
WINTEJNER CH
b) 1 kus velkoobjemový uzamykatelný zastřešený kontejner na shromažďování sběrné skupiny velké
spotřebiče s odděleným prostorem pro shromažďování malých spotřebičů – WINTEJNER VMS
2. Podrobná specifikace kontejnerů a manuál obsluhy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. První dodání a umístění kontejnerů na místo či místa zpětného odběru elektrozařízení dle tohoto článku
smlouvy a jejich převzetí ze strany obce/provozovatele místa zpětného odběru se potvrzuje písemným
předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Vývoz kontejnerů bude, po jejich naplnění, zajištěn výměnným způsobem, a to postupem uvedeným ve
smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení pro objednávání odvozu zpětně odebraných elektrozařízení –
logistická skupina WINTEJNER CH, WINTEJNER VMS.
5. První předání prázdných kontejnerů i jejich přistavení výměnou za naplněný a jejich umístění dopravcem
bude potvrzeno prostřednictvím mobilní aplikace. Pro obec je tím okamžikem viditelný v objednávkových
formulářích v informačním systému a v záložce Ostatní-Správa sběrných nádob. Převzetí naplněných
kontejnerů včetně jejich číselného označení, musí obec/provozovatel místa zpětného odběru při předání
potvrdit dopravci do svozového listu a/nebo příslušného formuláře, jehož kopii, potvrzenou dopravcem, si
obec ponechává. Do uvedených formulářů je obec/provozovatel místa zpětného odběru povinen uvést
jakékoliv viditelné, případně i skryté poškození předávaného i přebíraného kontejneru, které při jeho
převzetí zjistí. Tento stav musí být potvrzen dopravcem.
6. V případě, že dojde k poškození kontejneru umístěného na mí stě zpětného odběru elektrozařízení
v důsledku porušení zákonných či smluvních povinností obce či provozovatele místa zpětného odběru je
obec odpovědná provozovateli kolektivního systému za způsobenou škodu a je povinna mu uhradit náklady
vynaložené na opravu poškozeného kontejneru či jeho výměnu, a to v plné výši.
7. V případě, že dopravce odmítne při předávání prázdného kontejneru na místo zpětného odběru
elektrozařízení potvrdit formulář se zjištěnou závadou či poškozením dle bodu 3. tohoto článku smlouvy, je
obec/provozovatel místa zpětného odběru povinna/povinen kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č.
241 091 842-3, a dále postupovat dle jeho pokynů, případně je oprávněna/oprávněn kontejner nepřevzít. O
nepřevzetí kontejneru a důvodu tohoto nepřevzetí je obec/provozovatel místa zpětného odběru
povinna/povinen ELEKTROWIN a.s. bezodkladně informovat (telefonicky, e-mailem).
8. V případě, že obsluha místa zpětného odběru odmítne při předávání naplněného kontejneru z místa
zpětného odběru potvrdit formulář s uvedenou závadou či poškozením, zjištěnou dopravcem dle bodu 5.
tohoto článku smlouvy, je dopravce povinen kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č. 241 091 842-3 a dále
postupovat dle jeho pokynů, případně je oprávněn kontejner nepřevzít. V případě, že nepřevzetí kontejneru
dopravcem bylo opodstatněné, je obec povinna uhradit společnosti ELEKTROWIN a.s. náklady vynaložené na
zmařenou jízdu. Za oprávněné bude považováno každé odmítnutí převzetí, jehož důvodem bude odmítnutí
potvrzení formuláře s uvedením vady či poškození za současného prokázání existence takové vady či
poškození k okamžiku odmítnutí (např. fotodokumentací apod.)
9. ELEKTROWIN a.s. odpovídá za to, že kontejnery budou po celou dobu platnosti této smlouvy v řádném stavu
tak, aby sloužily účelu, ke kterému jsou určeny. Za tím účelem je ELEKTROWIN a.s. povinen v souvislosti s
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

plněním svých závazků dle smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení, článek IV., odst. 1, písm. d) zajistit
provádění průběžné kontroly stavu kontejnerů a na základě svých zjištění nebo na základě upozornění ze
strany obce/provozovatele místa zpětného odběru sjednat bezodkladně potřebnou nápravu.
Obec se zavazuje, že kontejnery umístěné na místě zpětného odběru elektrozařízení budou řádně užívány a
provozovány v souladu s touto smlouvou a smlouvou o zpětném odběru elektrozařízení, tedy především tak,
že tyto budou užívány výhradně ke sjednanému účelu a tak, aby se předešlo jejich poškození či odcizení.
V případě, že dojde k odcizení kontejneru nebo k poškození kontejneru umístěného na místě zpětného
odběru elektrozařízení, a to jakýmkoli způsobem včetně vandalismu, je obec/provozovatel místa zpětného
odběru povinna/povinen neprodleně kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č. 241 091 842-3, a dále
postupovat dle jeho pokynů; v případě odcizení kontejneru nebo jeho poškození vandalismem kontaktovat
POLICII ČR a věc ohlásit. Při poškození kontejneru třetí osobou či zásahem vyšší moci je obec/provozovatel
místa zpětného odběru vždy povinna/povinen zdokumentovat stav poškozeného kontejneru a zejména pak
čas a místo poškození.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru není oprávněna/oprávněn s kontejnery manipulovat.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru je povinna/povinen objednávat odvoz kontejnerů až při jejich
úplném naplnění; v případě kontejnerů pro velké ostatní spotřebiče při naplnění prostoru určeného pro
umístění velkých spotřebičů.
Mimo otevírací dobu a v době, kdy není přítomna obsluha místa zpětného odběru elektrozařízení, je dána
povinnost obce/provozovatele místa zpětného odběru kontejnery uzamknout.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru se zavazuje zajistit splnění pojistných podmínek v rámci
uzavřené pojistné smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s. a pojišťovnou, a to v části, která stanoví
povinnost umístění kontejnerů na oplocené ploše s uzamykatelnými vraty, dále povinnost nahlásit krádež,
poškození nebo vandalství způsobeném na kontejneru POLICII ČR a společnosti ELEKTROWIN a.s.

IV.
Zpracování osobních údajů – GDPR
Provozovatel kolektivního systému se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této
smlouvy obcí poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy,
především se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Informace související se zpracováním osobních údajů obce jsou obsahem informačního memoranda, které je
dostupné na adrese www.elektrowin.cz.

1.

V.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na
dobu určitou, a to do konce doby platnosti smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení. V případě zániku
smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení z jakéhokoliv důvodu se tato smlouva ruší.
2. Obec má právo přenést plnění svých povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to na provozovatele
místa zpětného odběru uvedeného v článku I. této smlouvy, přičemž v průběhu trvání může zvolit i jiného
provozovatele místa zpětného odběru Dojde-li ke změně v osobě provozující místo zpětného odběru
elektrozařízení s přenesenými povinnostmi dle smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení, je obec povinna o
této skutečnosti bezodkladně informovat společnost ELEKTROWIN a.s. a sdělit jí identifikační údaje nové
osoby, která provozuje nebo bude provozovat příslušné místo zpětného odběru elektrozařízení
s přenesenými povinnostmi (zejména její obchodní firmu, sídlo, IČ, kontaktní osobu a místo). Přenesení
plnění povinností na provozovatele místa zpětného odběru nezbavuje obec odpovědnosti za plnění jejich
povinností podle této smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu, která v důsledku neplnění jakéhokoli závazku
obce podle této smlouvy vznikne provozovateli kolektivního systému.
3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně.
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4. Nedílnou součástí této smlouvy je Specifikace kontejnerů a manuál jako příloha č. 1.
5. Tato smlouva byla schválena na jednání rady města dne …….………. usnesením č. …………… a podpisem
smlouvy byla pověřena vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování Ing. Renata Stojecová,
PhD.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž město obdrží tři

vyhotovení a ELEKTROWIN a.s. jedno vyhotovení.

V Praze dne…………….

V…….……dne……….

za ELEKTROWIN a.s.

za město

……….……………………..
Ing. Roman Tvrzník
Předseda představenstva

…………………………………..
Ing. Renata Stojecová
vedoucí odboru životního
prostředí a územního rozvoje
MÚ Úvaly
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Příloha č. 1

SPECIFIKACE KONTEJNERŮ

Kontejner CH
Kontejner určený pouze pro ukládání chlazení (skupina C1 metodického pokynu).
Objem :
40 m3
Rozměry:
šířka 2,55 m
délka 6,8 m
výška 2,5 m
výška na autě 4 m
Barva:
zeleno/žlutá
Kontejner je otevřený s uzamykatelnými vraty s dvojím jištěním.

Kontejner VMS
Kontejner určený pouze pro ukládání logistické skupiny velké spotřebiče (skupina C2 metodického
pokynu – např. pračky, sporáky, myčky) a malé spotřebiče (skupina C3 metodického pokynu – např.
vysavače, sekačky, trouby, fény, rychlovarné konvice).
Objem :
36 m3
Rozměry:
šířka 2,55 m
délka 6,8 m
výška 2,2 m
výška na autě 3,7 – 4,05 m
Barva:
zeleno/žlutá
Kontejner je uzavřený s uzamykatelnými vraty s dvojím jištěním a bočními uzamykatelnými dělenými
dveřmi do odděleného prostoru určeného pro ukládání spotřebičů menších rozměrů.

Manuál - Velkoobjemové kontejnery – hákový systém
Velkoobjemové kontejnery, zvláště konstruované a vybavené pro více druhů přeprav – hákový systém,
jsou konstruovány dle požadavků norem DIN 14505 a DIN 30722. Konstrukční provedení je upraveno
pro přepravu zpětně odebraných elektrozařízení – sběrná skupina chladničky (CH) a velké a malé
spotřebiče (VMS). ELEKTROWINem odsouhlasená výrobní dokumentace je součástí jemu předávané
dokumentace. Uvedené kontejnery jsou určeny k přepravě na jednoramenném nosiči kontejnerů.
Maximální povolená užitná hmotnost je 20 t. Kontejnery jsou obecně určeny k manipulaci a přepravě
veškerých látek vyjma látek, uvedených v kapitole 3.2 směrnice ADR. Pro přepravu látek v této kapitole
uvedených je nutné pro každý konkrétní případ kontejner konstrukčně upravit a vybavit. Tuto
skutečnost výrobce potvrdí vydáním certifikátu ADR.
S kontejnery může manipulovat pouze poučená osoba určená smluvním přepravcem ELEKTROWINu,
která musí dbát následujících pokynů:
1. Manipulace s naloženými kontejnery je možná pouze pomocí vozidla, které je určeno pro
převoz těchto kontejnerů.
2. Přepravce je povinen před každou přepravou provést celkovou vizuální kontrolu kontejneru
s ohledem na funkční prvky (natahovací hák, mechanismus zavírání a jištění vrat a další
bezpečnostní prvky.)
3. Je zakázáno kontejner používat zejména v těchto případech:

SNB001_2022

4.
5.

6.
7.

- pro manipulaci nebo přepravu vozidlem, které není pro toto použití konstrukčně určeno
- pro manipulaci a přepravu materiálů, pro které není určen
- pro přepravu nebo manipulaci s materiálem o vyšší užitečné hmotnosti, než je stanoveno
výrobní dokumentací
- při poškození nebo opotřebení natahovacího háku nad přípustnou mez
- při poškození nebo nefunkčnosti zavíracího mechanismu
- při poškození nebo nefunkčnosti jistícího mechanismu
- při viditelném poškození svárů nebo zjevné deformaci nosné konstrukce
Obec/provozovatel místa zpětného odběru je povinen zajistit uložení materiálu způsobem,
odpovídajícím smluvním ujednáním.
Před uložením kontejneru na příslušné vozidlo je obec/provozovatel místa zpětného odběru
povinen řádně uzavřít vrata a zajistit je proti samovolnému otevření samostatným jistícím
závěrem.
Kontejnery nesmí být přepravovány s bezpečnostními zámky – ty si obec/provozovatel místa
zpětného odběru ponechává a použije je na přistavené prázdné kontejnery.
Nájezdní plošinu při sklopení do svislé polohy vždy zabezpečit řetězem na hák.
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Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

RR

uzavřená mezi
ELEKTROWIN a.s.
se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00
IČ: 272 57 843
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložka 10027
DIČ: CZ 272 57 843
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 804900004/2700
zastoupená Ing. Romanem Tvrzníkem, předsedou představenstva
(dále jen „ELEKTROWIN a.s.“ nebo „provozovatel kolektivního systému“)
a
Město Úvaly
se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82, Úvaly
IČ: 00240931
jednající/zastoupená Mgr. Petr Borecký, starosta
(dále jen „obec“)

I.
Preambule
Na základě smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ve smyslu § 16 odst. 1 zák. č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o
VUŽ“) uzavřené dne 13.08.2021 zajišťuje obec pro provozovatele kolektivního systému zpětný odběr
elektrozařízení (dále jen „smlouva o zpětném odběru elektrozařízení“). Smlouva o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení v čl. IV., odst. 1 písm. b) umožňuje
na základě oboustranné dohody umístění kontejnerů na shromažďování odpadních elektrozařízení.
Podle oznámení o převedení povinností ze strany obce na třetí osobu ze dne 13.08.2021 zajišťuje obec plnění
svých závazků ze smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení prostřednictvím společnosti Technické služby města
Úvaly, příspěvková organizace, IČ 04441869, se sídlem Riegerova 12, 25082, Úvaly, která je provozovatelem
místa zpětného odběru Město Úvaly - SD, parc.č 3957/32, 25082, Úvaly (dále jen „provozovatel místa zpětného
odběru“)
Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že při přenesení plnění povinností na provozovatele místa zpětného
odběru bude postupováno podle § 2914 občanského zákoníku a provozovatel místa zpětného odběru bude
považován za pomocníka obce pro účely plnění této smlouvy.
Obec je povinna zavázat provozovatele místa zpětného odběru k plnění povinností dle této smlouvy ve stejném
rozsahu.
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II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je, v návaznosti na smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení, sjednání bližších
podmínek pro umístění a provozování kontejnerů na místě či místech zpětného odběru specifikovaném v čl. III.
této smlouvy (dále jen „místo zpětného odběru“), a to za účelem umístění a shromažďování zpětně odebraného
elektrozařízení.

III.
Bližší ujednání
1. ELEKTROWIN a.s. jako vlastník kontejnerů obci dodá a umístí na místo, či místa zpětného odběru
elektrozařízení:
A. Město Úvaly - SD - parc.č 3957/32, 25082, Úvaly (název a adresa místa zpětného odběru)
a) 1 kus velkoobjemový uzamykatelný otevřený kontejner na shromažďování sběrné skupiny chlazení –
WINTEJNER CH
b) 1 kus velkoobjemový uzamykatelný zastřešený kontejner na shromažďování sběrné skupiny velké
spotřebiče s odděleným prostorem pro shromažďování malých spotřebičů – WINTEJNER VMS
2. Podrobná specifikace kontejnerů a manuál obsluhy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
3. První dodání a umístění kontejnerů na místo či místa zpětného odběru elektrozařízení dle tohoto článku
smlouvy a jejich převzetí ze strany obce/provozovatele místa zpětného odběru se potvrzuje písemným
předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Vývoz kontejnerů bude, po jejich naplnění, zajištěn výměnným způsobem, a to postupem uvedeným ve
smlouvě o zpětném odběru elektrozařízení pro objednávání odvozu zpětně odebraných elektrozařízení –
logistická skupina WINTEJNER CH, WINTEJNER VMS.
5. První předání prázdných kontejnerů i jejich přistavení výměnou za naplněný a jejich umístění dopravcem
bude potvrzeno prostřednictvím mobilní aplikace. Pro obec je tím okamžikem viditelný v objednávkových
formulářích v informačním systému a v záložce Ostatní-Správa sběrných nádob. Převzetí naplněných
kontejnerů včetně jejich číselného označení, musí obec/provozovatel místa zpětného odběru při předání
potvrdit dopravci do svozového listu a/nebo příslušného formuláře, jehož kopii, potvrzenou dopravcem, si
obec ponechává. Do uvedených formulářů je obec/provozovatel místa zpětného odběru povinen uvést
jakékoliv viditelné, případně i skryté poškození předávaného i přebíraného kontejneru, které při jeho
převzetí zjistí. Tento stav musí být potvrzen dopravcem.
6. V případě, že dojde k poškození kontejneru umístěného na mí stě zpětného odběru elektrozařízení
v důsledku porušení zákonných či smluvních povinností obce či provozovatele místa zpětného odběru je
obec odpovědná provozovateli kolektivního systému za způsobenou škodu a je povinna mu uhradit náklady
vynaložené na opravu poškozeného kontejneru či jeho výměnu, a to v plné výši.
7. V případě, že dopravce odmítne při předávání prázdného kontejneru na místo zpětného odběru
elektrozařízení potvrdit formulář se zjištěnou závadou či poškozením dle bodu 3. tohoto článku smlouvy, je
obec/provozovatel místa zpětného odběru povinna/povinen kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č.
241 091 842-3, a dále postupovat dle jeho pokynů, případně je oprávněna/oprávněn kontejner nepřevzít. O
nepřevzetí kontejneru a důvodu tohoto nepřevzetí je obec/provozovatel místa zpětného odběru
povinna/povinen ELEKTROWIN a.s. bezodkladně informovat (telefonicky, e-mailem).
8. V případě, že obsluha místa zpětného odběru odmítne při předávání naplněného kontejneru z místa
zpětného odběru potvrdit formulář s uvedenou závadou či poškozením, zjištěnou dopravcem dle bodu 5.
tohoto článku smlouvy, je dopravce povinen kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č. 241 091 842-3 a dále
postupovat dle jeho pokynů, případně je oprávněn kontejner nepřevzít. V případě, že nepřevzetí kontejneru
dopravcem bylo opodstatněné, je obec povinna uhradit společnosti ELEKTROWIN a.s. náklady vynaložené na
zmařenou jízdu. Za oprávněné bude považováno každé odmítnutí převzetí, jehož důvodem bude odmítnutí
potvrzení formuláře s uvedením vady či poškození za současného prokázání existence takové vady či
poškození k okamžiku odmítnutí (např. fotodokumentací apod.)
9. ELEKTROWIN a.s. odpovídá za to, že kontejnery budou po celou dobu platnosti této smlouvy v řádném stavu
tak, aby sloužily účelu, ke kterému jsou určeny. Za tím účelem je ELEKTROWIN a.s. povinen v souvislosti s
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

plněním svých závazků dle smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení, článek IV., odst. 1, písm. d) zajistit
provádění průběžné kontroly stavu kontejnerů a na základě svých zjištění nebo na základě upozornění ze
strany obce/provozovatele místa zpětného odběru sjednat bezodkladně potřebnou nápravu.
Obec se zavazuje, že kontejnery umístěné na místě zpětného odběru elektrozařízení budou řádně užívány a
provozovány v souladu s touto smlouvou a smlouvou o zpětném odběru elektrozařízení, tedy především tak,
že tyto budou užívány výhradně ke sjednanému účelu a tak, aby se předešlo jejich poškození či odcizení.
V případě, že dojde k odcizení kontejneru nebo k poškození kontejneru umístěného na místě zpětného
odběru elektrozařízení, a to jakýmkoli způsobem včetně vandalismu, je obec/provozovatel místa zpětného
odběru povinna/povinen neprodleně kontaktovat ELEKTROWIN a.s. na tel. č. 241 091 842-3, a dále
postupovat dle jeho pokynů; v případě odcizení kontejneru nebo jeho poškození vandalismem kontaktovat
POLICII ČR a věc ohlásit. Při poškození kontejneru třetí osobou či zásahem vyšší moci je obec/provozovatel
místa zpětného odběru vždy povinna/povinen zdokumentovat stav poškozeného kontejneru a zejména pak
čas a místo poškození.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru není oprávněna/oprávněn s kontejnery manipulovat.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru je povinna/povinen objednávat odvoz kontejnerů až při jejich
úplném naplnění; v případě kontejnerů pro velké ostatní spotřebiče při naplnění prostoru určeného pro
umístění velkých spotřebičů.
Mimo otevírací dobu a v době, kdy není přítomna obsluha místa zpětného odběru elektrozařízení, je dána
povinnost obce/provozovatele místa zpětného odběru kontejnery uzamknout.
Obec/provozovatel místa zpětného odběru se zavazuje zajistit splnění pojistných podmínek v rámci
uzavřené pojistné smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s. a pojišťovnou, a to v části, která stanoví
povinnost umístění kontejnerů na oplocené ploše s uzamykatelnými vraty, dále povinnost nahlásit krádež,
poškození nebo vandalství způsobeném na kontejneru POLICII ČR a společnosti ELEKTROWIN a.s.

IV.
Zpracování osobních údajů – GDPR
Provozovatel kolektivního systému se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této
smlouvy obcí poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy,
především se zákonem č. 110/2019 Sb. (zákon o zpracování osobních údajů) a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
2. Informace související se zpracováním osobních údajů obce jsou obsahem informačního memoranda, které je
dostupné na adrese www.elektrowin.cz.
1.

V.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na
dobu určitou, a to do konce doby platnosti smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení. V případě zániku
smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení z jakéhokoliv důvodu se tato smlouva ruší.
2. Obec má právo přenést plnění svých povinností podle této smlouvy na třetí osobu, a to na provozovatele
místa zpětného odběru uvedeného v článku I. této smlouvy, přičemž v průběhu trvání může zvolit i jiného
provozovatele místa zpětného odběru Dojde-li ke změně v osobě provozující místo zpětného odběru
elektrozařízení s přenesenými povinnostmi dle smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení, je obec povinna o
této skutečnosti bezodkladně informovat společnost ELEKTROWIN a.s. a sdělit jí identifikační údaje nové
osoby, která provozuje nebo bude provozovat příslušné místo zpětného odběru elektrozařízení
s přenesenými povinnostmi (zejména její obchodní firmu, sídlo, IČ, kontaktní osobu a místo). Přenesení
plnění povinností na provozovatele místa zpětného odběru nezbavuje obec odpovědnosti za plnění jejich
povinností podle této smlouvy, včetně odpovědnosti za škodu, která v důsledku neplnění jakéhokoli závazku
obce podle této smlouvy vznikne provozovateli kolektivního systému.
3. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně.
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4. Nedílnou součástí této smlouvy je Specifikace kontejnerů a manuál jako příloha č. 1.
5. Tato smlouva byla schválena na jednání rady města dne …….………. usnesením č. …………… a podpisem
smlouvy byla pověřena vedoucí odboru životního prostředí a územního plánování Ing. Renata Stojecová,
PhD.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž město obdrží tři

vyhotovení a ELEKTROWIN a.s. jedno vyhotovení.

V Praze dne…………….

V…….……dne……….

za ELEKTROWIN a.s.

za město

……….……………………..
Ing. Roman Tvrzník
Předseda představenstva

…………………………………..
Ing. Renata Stojecová
vedoucí odboru životního
prostředí a územního rozvoje
MÚ Úvaly

SNB001_2022
Příloha č. 1

SPECIFIKACE KONTEJNERŮ
Kontejner CH
Kontejner určený pouze pro ukládání chlazení (skupina C1 metodického pokynu).
Objem :
40 m3
Rozměry:
šířka 2,55 m
délka 6,8 m
výška 2,5 m
výška na autě 4 m
Barva:
zeleno/žlutá
Kontejner je otevřený s uzamykatelnými vraty s dvojím jištěním.

Kontejner VMS
Kontejner určený pouze pro ukládání logistické skupiny velké spotřebiče (skupina C2 metodického
pokynu – např. pračky, sporáky, myčky) a malé spotřebiče (skupina C3 metodického pokynu – např.
vysavače, sekačky, trouby, fény, rychlovarné konvice).
Objem :
36 m3
Rozměry:
šířka 2,55 m
délka 6,8 m
výška 2,2 m
výška na autě 3,7 – 4,05 m
Barva:
zeleno/žlutá
Kontejner je uzavřený s uzamykatelnými vraty s dvojím jištěním a bočními uzamykatelnými dělenými
dveřmi do odděleného prostoru určeného pro ukládání spotřebičů menších rozměrů.

Manuál - Velkoobjemové kontejnery – hákový systém
Velkoobjemové kontejnery, zvláště konstruované a vybavené pro více druhů přeprav – hákový systém,
jsou konstruovány dle požadavků norem DIN 14505 a DIN 30722. Konstrukční provedení je upraveno
pro přepravu zpětně odebraných elektrozařízení – sběrná skupina chladničky (CH) a velké a malé
spotřebiče (VMS). ELEKTROWINem odsouhlasená výrobní dokumentace je součástí jemu předávané
dokumentace. Uvedené kontejnery jsou určeny k přepravě na jednoramenném nosiči kontejnerů.
Maximální povolená užitná hmotnost je 20 t. Kontejnery jsou obecně určeny k manipulaci a přepravě
veškerých látek vyjma látek, uvedených v kapitole 3.2 směrnice ADR. Pro přepravu látek v této kapitole
uvedených je nutné pro každý konkrétní případ kontejner konstrukčně upravit a vybavit. Tuto
skutečnost výrobce potvrdí vydáním certifikátu ADR.
S kontejnery může manipulovat pouze poučená osoba určená smluvním přepravcem ELEKTROWINu,
která musí dbát následujících pokynů:
1. Manipulace s naloženými kontejnery je možná pouze pomocí vozidla, které je určeno pro
převoz těchto kontejnerů.
2. Přepravce je povinen před každou přepravou provést celkovou vizuální kontrolu kontejneru
s ohledem na funkční prvky (natahovací hák, mechanismus zavírání a jištění vrat a další
bezpečnostní prvky.)
3. Je zakázáno kontejner používat zejména v těchto případech:
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4.
5.

6.
7.

- pro manipulaci nebo přepravu vozidlem, které není pro toto použití konstrukčně určeno
- pro manipulaci a přepravu materiálů, pro které není určen
- pro přepravu nebo manipulaci s materiálem o vyšší užitečné hmotnosti, než je stanoveno
výrobní dokumentací
- při poškození nebo opotřebení natahovacího háku nad přípustnou mez
- při poškození nebo nefunkčnosti zavíracího mechanismu
- při poškození nebo nefunkčnosti jistícího mechanismu
- při viditelném poškození svárů nebo zjevné deformaci nosné konstrukce
Obec/provozovatel místa zpětného odběru je povinen zajistit uložení materiálu způsobem,
odpovídajícím smluvním ujednáním.
Před uložením kontejneru na příslušné vozidlo je obec/provozovatel místa zpětného odběru
povinen řádně uzavřít vrata a zajistit je proti samovolnému otevření samostatným jistícím
závěrem.
Kontejnery nesmí být přepravovány s bezpečnostními zámky – ty si obec/provozovatel místa
zpětného odběru ponechává a použije je na přistavené prázdné kontejnery.
Nájezdní plošinu při sklopení do svislé polohy vždy zabezpečit řetězem na hák.

DODATEK 1
K PLÁNOVACÍ SMLOUVĚ
pro ul. Arnoštova č.p.374
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
GSM:
E-mail:
Datová schránka:

Parketárna byty s.r.o.
Arnoštova 374, 250 82 Úvaly
Zdeněk Lanc, Karel Kašička
05029741
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
+420 603 572 148
………………………………………..
wsvv9n4

(dále jen „Žadatel“)
a
Název:
Sídlo:
Zastoupeno:
IČO:
Telefon:
E-mail:
Bankovní účet Města:
Webové stránky:
Datová schránka:

Město Úvaly
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Mgr. Petr Borecký; starosta města
00240931
281 091 111
podatelna@mestouvaly.cz
107 – 97200227/0100 vedený u Komerční Banky, a.s.
www.mestouvaly.cz
pa3bvse

(dále jen „Město“)
(společně též jako „smluvní strany“)
v souladu s ust. čl. XIII. odst. 6 plánovací smlouvy pro ul. Arnoštova 374, uzavřené dne 1.3.2022, schválené
Zastupitelstvem města Úvaly pod číslem Z-82/2021 dne 16.12.2021 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento
dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek smlouvy“):
I.
1.

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany sjednávají, že v čl. XII. odst. 1 Smlouvy, se slova „20 000 000,- Kč (slovy: dvacet miliónů
korun českých)“ mění na slova „7 000 000,- Kč (slovy: sedm miliónů korun českých)“.
II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.

Uzavření Dodatku smlouvy schválilo Zastupitelstvo města Úvaly Z-________ dne __________ a pověřilo
starostu města k jejímu podpisu.

3.

Tento Dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a se
souhlasem zastupitelstva města.

4.

Tento Dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem nabytí účinnosti Smlouvy postupem uvedeným
v čl. XIII. odst. 24 Smlouvy.

5.

Do složení celé Kauce Žadatelem nebo zápisu zástavy k zajištění Kauce nemůže být vydán souhlas
s územním rozhodnutím.

6.

S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tento Dodatek
smlouvy registrovat v Registru smluv.

7.

Tento Dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží
Město a jeden stejnopis obdrží Žadatel a jeden stejnopis Žadatel předá stavebnímu úřadu

8.

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

V Úvalech dne ………………………………

V Úvalech dne …………………………….

Za Město

Za Žadatele

Mgr. Petr Borecký
starosta města Úvaly

Karel Kašička
jednatel

Zdeněk Lanc
jednatel

Město Úvaly
Se sídlem: sídlo Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
zastoupen: Mgr. Petr Borecký, starosta
IČ: 00240931
č.ú.: 19-1524201/0100
na straně jedné (dále jen „pronajímatel“)
a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
IČ: 65993390, DIČ CZ65993390
sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
jejímž jménem jedná: Ing. Radek Mátl, generální ředitel
ve věcech smluvních: Ing. Iva Chalupová, MBA, ředitelka Správy Praha
na základě pověření generálního ředitele ŘSD ČR ze dne 1. 2. 2019
na straně druhé (dále jen „nájemce“)
uzavírají na základě ustanovení § 2201 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tuto:
NÁJEMNÍ SMLOUVU

I.
Pronajímatel jako vlastník níže uvedených pozemků zapsaných v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 10001 pro obec Úvaly a katastrální území Úvaly u Prahy u Katastrálního úřadu pro
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ. Pronajímatel pronajímá nájemci a nájemce
najímá pro účely veřejně prospěšné stavby silnice „Přestavba křižovatky silnic I/12 x II/101 u Úval“,
včetně následně vyvolaných investic realizovaných v rámci této stavby, jmenovitě SO č. 101 –
komunikace, SO č. 811 – kácení, pozemky v následujícím rozsahu:
Pozemek parc. č.

O celkové výměře

Výměra
pronajímané
plochy z tohoto pozemku
pro účely nájmu do 1
roku

Číslo SO (stavebního
objektu dle projektu)

2611/2
1417/1
1417/2
1717/1

522 m2
21 036 m2
448 m2
29 649 m2

460 m2
978 m2
64 m2
285 m2

101
101
101
101

Celkem 1787 m2 (dále jen „předmět nájmu“). Grafická podoba je v příloze nedílnou součástí této
smlouvy
Pronajímatel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s předmětem nájmu ve smyslu této smlouvy.
Pronajímatel prohlašuje a zavazuje se, že přestane-li být oprávněn nakládat s předmětem nájmu ve
smyslu této smlouvy, bezodkladně a prokazatelně tuto skutečnost oznámí nájemci.

II.
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne zahájení prací na příslušném stavebním objektu.
Nájemce se zavazuje zaslat pronajímateli písemnou informaci o dni zahájení prací na adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je v okamžiku
podpisu této smlouvy.

III.
Nájemné činí 24,- Kč/m2/rok a bylo sjednáno v souladu s platnými cenovými předpisy, tj. dle Výměru
MF č. 01/2022 ze dne 3. prosince 2021 (dle aktuálního Výměru MF), a jeho výše bude stanovena podle
skutečné doby nájmu.
V případě podílového spoluvlastnictví náleží jednotlivým spoluvlastníkům poměrná částka ve výši jejich
spoluvlastnických podílů.

IV.
Nájemce bude platit roční nájemné souhrnně vždy do 31.12. příslušného kalendářního roku zpětně na
účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.
V případě, kdy nájemní vztah nebude trvat celý kalendářní rok, zaplatí nájemce nájemné ve výši 1/12
z ročního nájemného za každý započatý měsíc trvání nájemního vztahu podle upřesnění dle čl.II. a čl.III.
této smlouvy.
Nebude-li bankovní účet pronajímatele v této smlouvě vyplněn, dohodly se strany na tom, že nájemné
nájemce pronajímateli uhradí formou poštovní poukázky na jméno a adresu pronajímatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

V.
Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu, jehož grafická podoba je v příloze součástí této smlouvy,
pouze k účelu uvedenému v čl.I. této smlouvy, pokud mu pronajímatel neudělí písemný souhlas
k použití pro účel odlišný.

VI.
Pronajímatel prohlašuje, že na předmětu nájmu neváznou věcná břemena, služebnosti ani jiné právní
povinnosti, které by bránily naplnění účelu této smlouvy.

VII.
Nájemce se před předáním předmětu nájmu zpět pronajímateli zavazuje zajistit provedení rekultivace
předmětu nájmu.

VIII.
Pronajímatel bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou
povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro
tyto účely Ministerstvem vnitra.
Pronajímatel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu v případě, kdy nájemce ponese
v souladu s uvedeným zákonem povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona
vyplývajícími.

IX
Pronajímatel prohlašuje, že záměr obce pronajmout předmět nájmu byl v souladu s ust. § 39 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů před
projednáním v orgánech obce na úřední desce obecního úřadu a že rada (zastupitelstvo) obce rozhodla
(rozhodlo) o pronájmu předmětu nájmu usnesením č. ………… ze dne ………………. a pověřila vedoucího
odboru investic a dopravy Městského úřadu Úvaly Ing.arch.Miroslava Hofmana jejím podpisem.
Toto ustanovení nájemní smlouvy je doložkou ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění, která potvrzuje splnění podmínek pronájmu nemovitého majetku obce.

X
Smluvní strany se dohodly, že změny v obsahu této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a právní
vztahy, práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho
připojují své vlastnoruční podpisy.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží pronajímatel a 2 nájemce.
Přílohu této smlouvy tvoří grafická podoba předmětu nájmu.

Pronajímatel:

Nájemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Úvalech dne

V Praze dne

………………………………………………….….
Ing.arch.Miroslav Hochman
vedoucí odboru investic a dopravy

……………………………………..………………….
Ing. Iva Chalupová, MBA
ředitelka Správy Praha

ceny jsou orientační a budou upraveny dle skutečnosti a provedených prací a použitého materiálu.

Návrh akcí na rok 2022

Zálesí + vodovodní přípojky (470 m)
propojení VDJ Rohožník Radlická čtvť
U Hájovny x Zálesí (není tlak)(propoj 155 m)
deratizace kanalizace
prevence čištění řádů
Sekční šoupata
Nerudova x Jungmannova
Nerudova x Boženy Němcové
Nerudova x Havlíčkova
Sukova x Purkyňova
Náměstí Svobody x Wolkerova
Náměstí Svobody x Dobrovského
Zálesí - pouze přípojky
Gregrova x Dobrovského
Dobrovského x Guth - Jarkovského
Výměna řadu x propojení
Výměna přípojek Rašínova
výměna VDM
bytové 450ks
ČOV MUCHOVA
uzemnění a hromosvody
přeložka vody a navýšení kapacity kalu
šnekolis - nové řešení zpr. Kalu
odvětrání
přivaděč
Vyzbrojení čerpadly Zeleneč Kaplička 2x

Typ akce

Odhad
Odhad
Odhad
ceny
celkové
ceny prací
materiálu
ceny akce
(tis. Kč)
(tis. Kč)
(tis. Kč)

INVESTICE
INVESTICE
INVESTICE
plán údržby
plán údržby

275

1 750

260

620

OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA
OBNOVA

70
70
70
70
50
50
360
70
70

OBNOVA

280

OBNOVA

600

OBNOVA
OBNOVA
INVESTICE
OBNOVA

150
150
150

450
150
3 300
150

OBNOVA

600

600

ceny jsou orientační a budou aktualizovány vždy CN před započetím akce.
toto vnímáme jako prioritní akce pro rok 2022

rok

info

2 025
2 200
880
400
330

2022
2022
2022
2022
2022

120
120
120
120
120
120
250
120
120

190
190
190
190
170
170
610
190
190

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022

400

680

2022 před případnou rekonstrukcí ulice

600

2022 dle plánu obnovy a výměn

300

2022
2022
2022
2022

dle plánu výstavby a developerského projektu
osamostatnění se od Vodos - dále voda pro další obce, nutná PD
nutná pravidelná deratizace
dle plánu údržby VaK

dle revize
nutné pro navýšení kapacity
dle výsledků po opravě a navrženém řešení
nutná dle revize a výpadku na Dmychárně

2022 ze svazku 2 čerpadla se dají na Fibichova jako záložní

průběžně

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
č. 2111037-097-21
k akci „Víceúčelové hřiště 22x12 m, Úvaly,
ul. Chorvatská – hřiště Na Slovanech“
o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník (dále jen „NOZ“),

1. Účastníci smlouvy
Město Úvaly
Sídlem:
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
IČ:
00240931
DIČ:
CZ00240931
zastoupená:
Mgr. Petr Borecký, starosta města
(dále také „objednatel")
a
Linhart spol. s r.o.
Sídlem:
Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČ:
47052121
DIČ:
CZ47052121
zastoupená:
Miroslav Linhart, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14513
(dále také „zhotovitel")
Na základě svobodné vůle sjednali účastníci následující Dodatek č. 1 vzájemné smlouvy o dílo o
dodávce stavebních prací. /dále jen Smlouva/:
I.
1

Článek II. Předmět smlouvy se upravuje o níže uvedené více a méně práce (viz. příloha č.1 –
změnový list)

2

Článek IV. Cena díla se na základě těchto prací mění z původních 1 094 422,00 Kč bez DPH
na 1 120 101,39 Kč bez DPH.

3

Změny v dodávkách jsou uvedeny ve Změnovém listu, který je uveden v Příloze tohoto
Dodatku smlouvy a tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást smlouvy.
II.

1

Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají v platnosti beze změn.

2

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-[doplní město Úvaly po schválení] ze
dne [doplní město Úvaly po schválení] a pověřila starostu města k jejímu podpisu.

3

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za
schválení Radou města Úvaly.

4

S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost
tento Dodatek smlouvy registrovat v Registru smluv.

5

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dvou stranách je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž
objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

6

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy odpovídá jejich pravé vůli, že
souhlasí s celým jeho zněním a na důkaz tohoto jej vlastnoručně podepisují.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list

V Úvalech, dne

........................
objednatel

Ve Staré Boleslavi, dne

........................
zhotovitel

,,Víceúčelové hřiště 12x22m Úvaly“
Změnový list
Méněpráce
Č

Zkrácený popis

M.j. Množství

Jednot. cena
(Kč)

Celkem
2 920,61

Dodávka a montáž vodorovných fošen 180x40 mm oplocení dl.
35
2150 mm vč. povrchové úpravy a spojovacího mat.
37 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D31,8 tl 2,6
38
mm
silonová síť na oplocení s oky PE 45/45/3 zelené barvy včetně
39
šňůry pro uchycení
Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr
43
zámečnických konstrukcí
Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických
44
konstrukcí
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických
45
konstrukcí
Cena bez DPH

kus

5,000

380,00

1 900,00

kg

4,430

80,00

354,40

bm

2,250

95,00

213,75

m2

2,250

180,00

405,00

m2

0,226

70,00

15,82

m2

0,226

70,00

15,82

m2

0,226

70,00

15,82
2 920,61

Vícepráce
Č

Zkrácený popis

M.j. Množství

Jednot. cena
(Kč)

Celkem
28 600,00

37 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
40 Vrátka dvoukřídlá - jäkl rám + ocel. síť
Cena bez DPH
Rozdíl (V-M) bez DPH
DPH 21%
Cena včetně DPH

Ve Staré Boleslavi, dne 03/2022
Vypracoval: Libor Fouček

kg
kus

45,000
1,000

80,00
25000,00

3 600,00
25 000,00
28 600,00
25 679,39
5 393,00
31 072,39

Město Úvaly
Městský úřad Úvaly
Záměr města
Město Úvaly na základě ust. § 39 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje vyhlášení záměru prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku parcelní číslo
3236/1, katastrální území Úvaly u Prahy o velikosti 959 m², katastrální území Úvaly u Prahy za
nájemné ve výši 12 000,-Kč/rok + inflace pro společnost BC Natrix s.r.o. Nájemní smlouva bude
prodloužena o 10 let, tj.do 30.10.2038.
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 „ prodloužení nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 3236/1, k.ú.Úvaly u
Prahy“ nejpozději do ……
Podmínky pronájmu:
- dodatek bude uzavřen na dobu určitou a to od 30.10.2028 do 30.10.2038
- nájemné bude navyšováno o inflaci každý rok. První nájemné bude navýšeno o inflaci od roku
2022.
Žádost musí obsahovat:
• minimální výše nájemného 12 000,-Kč/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
O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na MěÚ Úvaly odbor investic a
dopravy tel. 281091502, vyrozuměn bude pouze vybraný zájemce.
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat z
předložených nabídek.
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem předmětných pozemků, prodlužuje
se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce.
starosta města
Mgr.Petr Borecký
Vyvěšeno:
Sejmuto:
Město Úvaly, Městský úřad Úvaly
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
www.mestouvaly.cz

Úřední hodiny:
Po: 7:30 – 12:00; 13:00 – 18:00
St: 7:30 – 12:00; 13:00 – 17:00

Tel: 281 981 401 – podatelna
Datová schránka: pa3bvse
E-mail: podatelna@mestouvaly.cz

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Město Úvaly, IČO: 00240931, se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly, zastoupená Mgr. Petrem
Boreckým, starostou, oprávněným za tento samosprávní územní celek podepisovat samostatně
(dále jen "Objednatel")
-aPontex, spol. s r.o., IČO: 40763439, se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, zastoupená Ing. Martinem Havlíkem,
jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně.
(dále jen "Zhotovitel")
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "Strany" a každý jednotlivě jako "Strana")
(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "Dodatek").
1.

Mezi Stranami byla dne 16. července 2013 uzavřena smlouva o dílo ohledně plnění Zakázky,
tj. nadlimitní veřejné zakázky na služby “Zpracování projektové dokumentace k ÚR a SP a zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele, včetně inženýrské činnosti na rekonstrukci komunikací v Úvalech
a výkon autorského dozoru při realizaci stavby” (evidenční číslo formuláře 7202011035821, evidenční
číslo VZ 235821), ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. listopadu 2011 (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v
tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny
budou mít významy uvedené ve Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která
nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, a uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením
§222(6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“),
jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:

2.

Strany tímto konstatují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku bylo ze strany Zhotovitele zajištěno vydání
následujících rozhodnutí:
2.1

Etapa I:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

ulice Grégrova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5403/2021 STU ze dne 16.6.2021;
ulice Hakenova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5397/2021 STU ze dne 16.6.2021;
ulice Palackého – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5421/2021 STU ze dne 22.6.2021;
ulice Raisova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 5418/2021 STU ze dne 22.6.2021;
ulice Štefánikova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7769/2020 ze dne 26.8 2020;
ulice Švermova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 7783/2020 STU ze dne 26.8.2020.

Pro ulice Guth-Jarkovského a Rašínova nebylo ke dni uzavření tohoto Dodatku Územní
rozhodnutí vydáno.
2.2

Etapa II:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

ulice Sovova (1. část) – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17034/2016 STU ze dne
30.12.2016 a Stavební povolení rozhodnutí č.j.: MÚBNLSB-OD-12997/2019-VEVEM ze
dne 11.9.2019;
ulice Sovova (2. část) – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 17035/2016 STU ze dne
30.12.2016;
ulice Denisova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11584/2016 STU ze dne 7.9.2016;
ulice Vydrova – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11583/216 STU ze dne 7.9.2016;
ulice Táboritská – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11582/2016 ze dne 7.9.2016 a Stavební
povolení rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017;
ulice Podhájí – Územní rozhodnutí č.j.: MEUV 11570/2016 STU ze dne 7.9.2016 a
Stavební povolení rozhodnutí č.j.: OD-248/2017-VEVEM ze dne 18.5.2017.

Strany tímto dále konstatují, že Zhotovitel ke dni uzavření tohoto Dodatku zpracoval projektovou
dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) pro ulice Sovova (1. část) a Podhájí a rekonstrukce
těchto ulic již byla realizována, včetně vydání kolaudačního souhlasu. Autorský dozor pro tyto ulice
nebyl realizován.

3.

Strany tímto konstatují, že k prodlení s vydáním jednotlivých Územních rozhodnutí a Stavebních
povolení došlo z důvodů projednání a koordinací dotčených orgánů státní včetně průběžného
doplňování změn podkladů atd., a s ohledem na toto prodlení je nyní nutné jednotlivé projektové
dokumentace aktualizovat, a provést zejména, avšak bez omezení, zkoušky stávajících asfaltových
vrstev PAU, aktualizaci geodetického zaměření atd.

4.

Strany se tímto dále dohodly, že po uzavření tohoto Dodatku Zhotovitel provede činnosti specifikované
v odstavci 2.4.2 Smlouvy, a to pouze pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova, Štefánikova a Švermova, a
tyto činnosti dokončí nejpozději do 330 dní ode dne podpisu tohoto Dodatku.

5.

Realizace činností uvedených v odstavci 2.4.3 Smlouvy pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova,
Štefánikova a Švermova bude případně zahájena na základě písemné výzvy Objednatele, kterou
Objednatel může Zhotoviteli doručit kdykoliv v období dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu tohoto
Dodatku. Provádění těchto činností Zhotovitelem pak bude zahájeno nejpozději do třiceti (30)
Pracovních dnů ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele s tím, že projektovou dokumentaci pro
výběr zhotovitele stavby (DVZ) Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 210 dnů ode dne obdržení
písemné výzvy Objednatele.

6.

Realizace veškerých dalších prací bude případně zahájena na základě písemné výzvy Objednatele,
kterou Objednatel může Zhotoviteli doručit kdykoliv v období dvaceti čtyř (24) měsíců ode dne podpisu
tohoto Dodatku. Provádění těchto činností Zhotovitelem pak bude zahájeno po podpisu dodatku, který
zohlední stav projektu v dané době a zejména využitelnost původních podkladů a nutnost jejich
doplnění.

7.

Strany se tímto dále dohodly na navýšení Ceny Díla souvisejícím se zpracováním projektové
dokumentace pro stavební povolení pro I. Etapu v rozsahu ulic Raisova, Štefánikova a Švermova
o celkovou částku 367.323,- Kč bez DPH, tj. 444.460,83 Kč včetně DPH.

8.

Strany se dále dohodly, s ohledem na neprovedení určitých prací týkajících se ulic Sovova (II. část),
Denisova, Vydrova na snížení Ceny Díla, a to o celkovou částku 163.040,- Kč bez DPH, tj. 197.278,4 ,Kč včetně DPH.

9.

Cena Díla (jak je uvedena v odstavci 4.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 7. výše
a po snížení o částku uvedenou v odstavci 8. výše činí 2.485.783 Kč bez DPH, tj. 3.007.797,43 Kč
včetně DPH. Strany se dále dohodly na úpravě podmínek úhrady Ceny Díla, a to v souladu
s jednotlivými částkami tak, jak jsou tyto specifikovány v Příloze 1 tohoto Dodatku. Podmínky fakturace
a úhrady Ceny Díla (respektive jakékoliv její části) zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

10.

Strany shodně zdůrazňují, že tento Dodatek uzavírají se záměrem ve vzájemné dohodě realizovat
společný zájem a záměry Stran. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy a v souvislosti s ní, se
přednostně pokusí vyřešit prokazatelnou dohodou Stran nebo mediační dohodou podle zákona o
mediaci (zákon č. 202/2012 Sb.).

11.

Strany sjednávají, že rozhodným právem je právo České republiky, rozhodným jazykem je jazyk český
a rozhodným soudem je Okresní soud pro Prahu-východ ve věcech, které rozhodují okresní soudy a
Krajský soud v Praze ve věcech, které rozhodují krajské soudy.

12.

Obě Strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

13.

Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto Dodatku byly splněny veškeré tímto
zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou
obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

14.

S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, není povinnost tento Dodatek registrovat v registru smluv.

15.

S ohledem na zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, veškeré převody peněžních prostředků dle
Smlouvy budou probíhat bezhotovostně. Ve výjimečných případech může Objednatel přijmout
hotovostní platbu ve výši, která nebude dosahovat částky, kterou je podle tohoto zákona povinnost
převést bezhotovostně.
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16.

Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory. Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu
vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke
kontrole Objednatelem vynaložené prostředky, které jsou předmětem kontroly.

17.

Uzavření tohoto Dodatku schválila rada Města Úvaly usnesením č. R-……….. ze dne ……….. a
pověřila starostu města k jeho podpisu.

18.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují
se v plném rozsahu na tento Dodatek.

19.

Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně
jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny na profilu
zadavatele v souladu s §219 Zákona. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto
Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

20.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení rady
města Úvaly a je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží dvě (2)
vyhotovení.

V Úvalech dne __________ 2022

V Praze dne __________ 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Město Úvaly:

Pontex, spol. s r. o.:

Podpis: ___________________________
Jméno: Mgr. Petr Borecký
Funkce: starosta

Podpis: ___________________________
Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]
Funkce: jednatel společnosti
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Příloha 1
Rozpis úhrady Ceny Díla

ETAPA I.
ulice

uhrazeno
PDUR

zbývá uhradit dle dodatku č. 2
PDSP
DVZ
AD

ulice Grégrova

pozastaveno

ulice Hakenova

pozastaveno

ulice Palackého

681 900,00 Kč

ulice Raisova
ulice Štefánikova
ulice Švermova

pozastaveno
98.298,33 Kč
250.912,33 Kč
150.708,33 Kč

pozastaveno
pozastaveno
pozastaveno

ETAPA II.
ulice

uhrazeno
PDUR

ulice Sovova (1. část)
ulice Sovova (2. část)
ulice Denisova
454 600,00 Kč
ulice Vydrova
ulice Táboritská
ulice Podhájí

zbývá uhradit dle dodatku č. 2
PDSP
DVZ
AD
62 561,00 Kč
19 550,00 Kč nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
93 979,00 Kč
pozastaveno
pozastaveno
28 938 Kč
9 043,00 Kč
nerealizováno
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Číslo smlouvy správce: S-1208/00066001/2022-MH/POL/OU

Smlouva o náhradě za omezení užívání silnice
Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 509 a
§ 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v kontextu
§ 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů („ZoPK“)
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001
se sídlem: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
zastoupeným na základě plné moci
Lenkou Chmelovou, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště,
oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje podle ZoPK
(dále jen „správce“)
a
Město Úvaly
se sídlem Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
IČO: 00240931
zastoupené Mgr. Petrem Boreckým, starostou
bankovní spojení Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1524201/0100
(dále jen „uživatel“)
tuto

Smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice

I.
Účel a předmět smlouvy
1.
2.

Správci svědčí právo hospodaření se svěřeným majetkem Středočeského kraje. Správce vykonává
ve smyslu ZoPK správu silnic II. a III. třídy, nacházejících se na území Středočeského kraje.
Účelem a předmětem této smlouvy je stanovení náhrady za omezení užívání dotčené pozemní
komunikace, z důvodu zvláštního užívání pozemní komunikace, ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d)
ZoPK., k němuž dochází v důsledku stavby

„Úvaly - Propoj vodovodu v Radlické čtvrti“
umístěné v tělese silnice III/01215 v katastrálním území Úvaly u Prahy a obci Úvaly, staničení
0,1 km. Situační plán stavby je Přílohou č. 1 této smlouvy
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II.
Doba užití komunikace
Doba užívání pozemní komunikace uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy se sjednává na dobu
existence a životnosti inženýrské sítě.

III.
Úhrada za omezení užívání
1.

Smluvní strany se dohodly, že za omezení užívání silnice poskytne uživatel správci jednorázovou
náhradu stanovenou výpočtem dle Ceníku Středočeského kraje k úhradě nájemného, náhrady za
zřízení věcného břemene a za omezené užívání silnic II. a III. tříd
ve Středočeském kraji s účinností od 28.3.2022.
Výpočet:
tř./sil.

styk se silničním pozemkem

m.j.

sazba
Kč/m.j.
150,-

výměra

Celkem Kč

křížení – podvrt - protlak
bm
9,02 bm
1.353,bez zásahu do vozovky
Záloha bez DPH
1.353,K výše uvedené částce bude při fakturaci připočteno DPH platné v zúčtovacím období.
III/01215

2.

Tuto částku, ke které bude připočtena platná sazba DPH pro příslušný rok, ve kterém bude
provedena fakturace, uhradí uživatel před zahájením stavebních prací na základě vyhotovené
faktury správce (o vystavení faktury nutno zažádat) na bankovní účet správce se splatností
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení uživateli.

IV.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

2.

3.

4.

Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu správce jakkoliv disponovat
s nemovitostí podle čl. I. smlouvy či přenechat právo na užívání této nemovitosti třetím osobám.
Uživatel je oprávněn užívat dotčené nemovitosti pouze k účelu sjednanému v čl. I. této smlouvy,
dle příslušné dokumentace, dále v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu
a v souladu s příslušným písemným vyjádřením správce dotčené pozemní komunikace.
Uživateli vzniká za podmínek dohodnutých touto smlouvou právo obnovit a provozovat zařízení
v rozsahu vyplývajícím z příslušného rozhodnutí o povolení stavby a oprávnění vstupovat a
vjíždět na nezbytně nutnou dobu na dotčenou nemovitost za účelem zajištění oprav, údržby,
rekonstrukce a likvidace zařízení.
Správce má na základě této smlouvy právo na bezplatné zakreslení a vytyčení zařízení uživatele, a
to nejpozději do 10 dnů po doručení žádosti správce o bezplatné zakreslení a vytyčení zařízení.
Dále má správce právo v případě plánované opravy či rekonstrukce dotčené silnice na úpravu
nebo přeložení zařízení na náklady uživatele zařízení v termínu, stanoveném dohodou smluvních
stran, vyjma nákladů, které bude hradit správce dle § 36 odst. 7 zákona ZoPK.
Uživatel je povinen uvést předmětnou pozemní komunikaci po uplynutí doby zvláštního užívání
na vlastní náklady do původního stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací,
do stavu, odpovídajícího předchozímu účelu nebo užití předmětné komunikace nebo se se
správcem
dohodnout
na
přiměřené
náhradě.
Uvedením
pozemní
komunikace
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do původního stavu se rozumí obnovení konstrukce vozovek, jejich vrstev a krytové vrstvy
podle odborného vyjádření správce, záruční doba je dle dohody účastníků stanovena na 60 měsíců
od sepsání předávacího protokolu mezi správcem a uživatelem.

V.
Odstoupení od smlouvy
1.

2.

3.

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že nedojde
k vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, v důsledku čehož stavba nebude
realizována. Odstoupením kterékoli ze smluvních stran není dotčen případný nárok
na náhradu vzniklé škody.
Správce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že uživatel ve stanoveném termínu
neuhradí částku uvedenou v čl. III. smlouvy nebo nesplní další podmínky stanovené správcem
silnice ve vyjádření čj. 9552/21/KSUS/MHT/POL ze dne 13.12.2021.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní
straně.

VI.
Souhlas správce
1.

Správce prohlašuje, že uděluje uživateli souhlas se zvláštním užíváním předmětné pozemní
komunikace podle čl. I. smlouvy pro účely vydání rozhodnutí o povolení ve smyslu ustanovení
§ 25 odst. 2 ZoPK pro umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení
všeho druhu v silničním pozemku, nebo na něm ve smyslu § 25 odst. 6 písm. d) ZoPK a dále pro
vydání příslušného rozhodnutí o umístění a povolení stavby.

VII.
Závěrečná ustanovení
1. Obsah smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými očíslovanými dodatky,
schválenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran (např. pro případ změny
při realizaci díla, mající vliv na výši úhrady).
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Prohlašují, že byla
uzavřena na základě jejich pravé a skutečné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodržení závazků z této smlouvy je soudně vymahatelné.
4. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, tři stejnopisy smlouvy obdrží správce
a dva stejnopisy smlouvy obdrží uživatel.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy
bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
6. Uživatel bere na vědomí, že správce má povinnost tuto smlouvu zveřejnit v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZoRS“), naplňují-li
podmínky této smlouvy definici povinně uveřejňovaných smluv. Případné splnění povinnosti
uveřejnit smlouvu dle ZoRS zajistí správce. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní
strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. ZoRS.) nestanoví
jinak.
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – situační plán stavby

Příloha č. 2 - vyjádření správce komunikace čj. 9552/21/KSUS/MHT/POL ze dne
13.12.2021

V Mnichově Hradišti dne

V Úvalech dne

Správce:

Uživatel:

…..……………………...........
Lenka Chmelová
na základě plné moci za správce

…………………………………
Ing. Petr Borecký
starosta města Úvaly

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ust. § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
Bankovní spojení:

Diakonie ČCE – Středisko Praha
Vlachova 1502/20¨, 155 00 Praha 5-Stodůlky
Bc. Andrea Vachtlová, DiS., ředitelka
62931270
Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

0127747339/0800 0127747339/0800

(dále jen „příjemce“)
a
Město Úvaly
IČO:
00240931
Sídlo:
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Zastoupeno:
Mgr. Petr Borecký, starosta města
Pověřen k podpisu:
Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města
Telefon:
281 091 111
E-mail:
podatelna@mestouvaly.cz
Webové stránky:
www.mestouvaly.cz
Datová schránka:
pa3bvse
(dále jen „poskytovatel“ nebo jako „město Úvaly“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)
v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ust. § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s částí pátou zákona 500/2004 Sb., správní řád, uzavírají tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Úvaly (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Úvaly ve formě dotace (dále jen
„dotace“) na základě žádosti o individuální dotační podporu na službu Domov pro osoby se zdravotním
postižením pro rok 2022 (dále jen „akce“).

2.

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytované individuální dotace a tyto podmínky přijímá
v plném rozsahu.

3.

Žadatel dotaci přijímá a zavazuje se touto smlouvou k jejímu řádnému využití, provedení vyúčtování a
podrobení se kontrole v rozsahu stanovené právními předpisy a touto smlouvou.
II.

Způsob poskytnutí dotace a její výše

1.

Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši _________,- Kč (slovy: …………………… korun českých).

2.

Výše dotace může být snížena s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to
dle aktuálního stavu v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy (čl. III. odst. 17 a 18 smlouvy).

3.

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
0127747339/0800 vedený u bankovního ústavu Česká spořitelna a.s..

III.
1.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 31.12.2022. Prostředky dotace nelze
převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při
realizaci akce uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch
dodavatele zboží (dodávek), služeb. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány uhrazeny a
promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.

2.

Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny akce jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele; za podstatné změny akce se považuje zejména podstatná změna rozpočtu, podstatná
změna v obsahu, charakteru akce apod.

3.

Dotace může být použita výhradně na činnosti v rozsahu schválené žádosti o dotační podporu. Příjemce je
povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu v rozsahu schválené žádosti
o dotační podporu. Dotace je poskytována výhradně na uznatelné náklady akce.

4.

Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy (zejména
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), řádné a oddělené sledování čerpání
dotace (např. na zvláštním účetním středisku).

5.

Příjemce je povinen po dobu deseti let od konce roku, ve kterém došlo ke skončení akce žádost včetně
povinných příloh, tuto smlouvu, originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, dokumentaci o zadání
veřejné zakázky, je-li zadávána, závěrečné finanční vyúčtování akce.

6.

Příjemce je povinen vést a viditelně označit originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením na výdajových dokladech, „hrazeno z dotace města Úvaly“. Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl
v peněžním deníku označen „dotace obce“. Veškeré doklady musí být uschovávány a archivovány
minimálně po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení akce.

7.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli neprodleně po ukončení akce, nejpozději však do 31. ledna
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, finanční vyúčtování čerpání
dotace.

8.

Při finančním vypořádání předloží příjemce kopie všech prvotních účetních dokladů vztahujících se
k poskytnuté dotaci. Ke každému účetnímu dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis
či pokladní doklad). Současně s kopiemi účetních dokladů musí příjemce předložit při finančním vypořádání
poskytovateli k nahlédnutí originály veškerých účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci ve výši
vyčerpaných peněžních prostředků poskytnuté dotace. Účetní doklady, zejména faktury tj. účet za
provedenou práci nebo zboží, které bylo dodáno, musejí být označeny identifikací dotace (zkráceným
názvem dotace apod.). Doklad o úhradě zálohy/dílčí platby bez vyúčtování této zálohy/dílčí platby nelze
považovat za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný výdaj. Spolu s finančním
vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli vyhodnocení použití poskytnuté dotace
s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit (závěrečná zpráva) v rozsahu jedné strany A4;
přílohou závěrečné zprávy je zejména fotodokumentace, výstupy z akcí a činnosti. Součástí vyúčtování je
prokázání případného spolufinancování ze strany příjemce dotace nebo prostředky pocházející z jiného
dotačního programu/titulu.

9.

Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech změnách, které
by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik, transformaci,
sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.

10. Příjemce se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole městem Úvaly
vynaložených prostředků, které jsou předmětem kontroly dotace.
11. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby
do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je povinen
zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí
příslušného orgánu.
12. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), IČ, adresy sídla, názvu akce a výše
poskytnuté dotace na webových stránkách, jakož i v jakýchkoli jiných publikačních nebo mediálních
výstupech města Úvaly.

13. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci akce bude uvádět obec jako poskytovatele části finančních
prostředků. Příjemce se zavazuje zřetelně a viditelně na svých internetových stránkách, tiskovinách,
propagačních, informačních materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, dresech sdělení, že
„akci/činnost podporuje město Úvaly“, případně obdobné sdělení a logo anebo znak města Úvaly. Příjemce
se rovněž zavazuje, že bude slovně prezentovat poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce poskytovatele na konání akce.
14. Při použití loga nebo znaku města Úvaly je příjemce povinen dodržet zásady pro jejich použití uvedené na
webu města Úvaly. Logo a znak města Úvaly jsou dostupné v tiskové podobě na webových stránkách města
Úvaly.
15. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky doručením do podatelny
městského úřadu nebo v elektronické podobě na email podatelna@mestouvaly.cz, na veřejná vystoupení
a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup.
16. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého jména
poskytovatele a akci realizovat v souladu s právními předpisy.
17. Na poskytnutí dotace nemá příjemce právní nárok.
18. Podpora poskytnutá dle této smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezakládající
veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl. 87 odst. 1 Smlouvy o
založení Evropského společenství, když však příjemce výslovně bere na vědomí, že kompetentním orgánem
k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou
podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné
podpory, spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skutečností seznámen.
19. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu poskytnutou
podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení v předchozím odstavci
uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle přímo aplikovatelného právního
předpisu (Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
článku 93 Smlouvy o ES) buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
IV.
Kontrola využití poskytnuté dotace
1.

Poskytovatel prostřednictvím jím pověřených osob je oprávněn, v souladu se zvláštním právním předpisem,
kdykoli provést kontrolu dodržení podmínek použití dotace.

2.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a využití dotace. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamů o poskytované službě,
v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících prostor. Příjemce je povinen
umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele
kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy,
umožnit kontrolu souvisejících skutečností (dále jen „podklady“) a strpět i předložení veškerých účetních
záznamů, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamů, vč.
podkladů.

3.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroly poskytnuté dotace, zejména předložit
kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících
využití prostředků dotace v souladu s účelem akce, jakož i všech podkladových materiálů využitých na akci
nebo uložených k archivaci.

4.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace akce
nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany
poskytovatele.

5.

Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného finančního
vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování
písemně potvrdí.
V.

Důsledky porušení povinností příjemce

1.

V případě, že příjemce po ukončení akce, nejpozději do 31.12.2022 nevrátí převodem na účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené
prostředky.

2.

V případě, že příjemce po ukončení akce nejpozději do 31.1.2023 nepředloží finanční vyúčtování dotace,
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

3.

V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci, případně
její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky se považují za
neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.

4.

Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a) provedení změny v akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez takového
souhlasu,
b) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou.,
c) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
d) realizace akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné zakázky podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nerealizuje
veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,
e) vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. III. odst. 4 až 7 této smlouvy a nelze z něj zjistit,
zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.

5.

V případě odstoupení od smlouvy je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli ve lhůtě do
30 dnů po doručení odstoupení. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční
prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky.

6.

V případě porušení povinnosti příjemce vyplývající pro něj z této smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a toto porušení není porušením rozpočtové kázně podle odst. 1 až 4 je poskytovatel
oprávněn uplatnit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % až 100% poskytnuté dotace v závislosti
na míře porušení podmínek dotace nebo této smlouvy. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu
škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tuto smluvní pokutu na základě písemné výzvy a ve lhůtě
stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.

7.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
VI.

Změny, ukončení a odstoupení od smlouvy

1.

Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského úřadu
Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků.

2.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
odstoupením.

3.

Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného dotačního programu
a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným
oznámením doručeným příjemci; závažným porušením smlouvy se rozumí
a) neoprávněné použití dotace podle čl. V. této smlouvy,
b) nedodržení podmínek použití dotace uvedených v čl. III. odst. 1 až 10 této smlouvy,
c) poruší pravidla veřejné podpory,
d) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené
údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,

e)
f)
g)

příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
stane se v průběhu čerpání dotace a schválením vyúčtování dotace nezpůsobilým příjemcem dotace
pro danou oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.

4.

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v dále v případě, že je příjemce v likvidaci, úpadku nebo insolvenci
anebo pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že příjemce nebude schopen
řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (hrozící úpadek nebo úpadek).

5.

Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci akce nebo z vlastního rozhodnutí nebude akci
realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě se příjemce
zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 15 dnů po odstoupení.

6.

Odstoupení od smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se jí nemůže
platně domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co dotaci poukázal, postupuje příjemce
podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.
VII.

Společná a závěrečná ustanovení

1.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněn
starosta města Úvaly. Toto ustanovení se vztahuje i na podpis dodatků k této smlouvě a na odstoupení od
této smlouvy.

2.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

3.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.

4.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, za subsidiárního využití zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.

Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní
mezery.

6.

Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím
datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na
adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran
odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky
odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové
schránky příjemce zásilky v systému datových schránek.

7.

Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci
prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem,
který si strany předaly.

8.

Příjemce výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy na
transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu nejméně tyto
informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu
plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden
jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

9.

Příjemce prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany,
jejích zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků
smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení
osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této

smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními
stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl
výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.
10. Smluvní strany sjednávají, že příjemce není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu města
Úvaly svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, zejména není oprávněn postoupit
jakékoliv peněžité pohledávky za městem Úvaly vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-[doplní město Úvaly po schválení] ze dne [doplní
město Úvaly po schválení] a pověřila Ing. Alexise Kimbembe místostarostu k jejímu podpisu.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou
města Úvaly.
13. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž město Úvaly obdrží dvě
vyhotovení smlouvy a příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení
14. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu
registrovat v Registru smluv.
15. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne [doplní se při podpisu]

V [doplní se při podpisu] dne [doplní se při
podpisu]

Za město Úvaly jako poskytovatele dotace

Za příjemce

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

[doplní se]
[doplní se]

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ust. § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů

Název:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
Bankovní spojení:

HEWER, z.s.
Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10
Jiří Boháček, předseda
66000653
Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

35-7972330217/0100 0127747339/0800

(dále jen „příjemce“)
a
Město Úvaly
IČO:
00240931
Sídlo:
Arnošta z Pardubic 95, 250 82 Úvaly
Zastoupeno:
Mgr. Petr Borecký, starosta města
Pověřen k podpisu:
Ing. Alexis Kimbembe, místostarosta města
Telefon:
281 091 111
E-mail:
podatelna@mestouvaly.cz
Webové stránky:
www.mestouvaly.cz
Datová schránka:
pa3bvse
(dále jen „poskytovatel“ nebo jako „město Úvaly“)
(dále společně též jako „smluvní strany“)
v souladu s ust. § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a ust. § 10 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, a v souladu s částí pátou zákona 500/2004 Sb., správní řád, uzavírají tuto
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Úvaly (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Úvaly ve formě dotace (dále jen
„dotace“) na základě žádosti o individuální dotační podporu na poskytované terénní sociální služby osobní
asistence u seniorů a osob se zdravotním postiženým v Úvalech pro rok 2022 (dále jen „akce“).

2.

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami poskytované individuální dotace a tyto podmínky přijímá
v plném rozsahu.

3.

Žadatel dotaci přijímá a zavazuje se touto smlouvou k jejímu řádnému využití, provedení vyúčtování a
podrobení se kontrole v rozsahu stanovené právními předpisy a touto smlouvou.
II.

Způsob poskytnutí dotace a její výše

1.

Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši _________,- Kč (slovy: …………………… korun českých).

2.

Výše dotace může být snížena s ohledem na maximální přípustnou výši podpory v režimu de minimis a to
dle aktuálního stavu v registru podpor de minimis v den podpisu smlouvy (čl. III. odst. 17 a 18 smlouvy).

3.

Dotace bude příjemci poukázána jednorázově formou bezhotovostního převodu na bankovní účet příjemce
35-7972330217/0100 vedený u bankovního ústavu Komerční banka a.s..

III.
1.

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci akce nejpozději do 31.12.2022. Prostředky dotace nelze
převádět do roku následujícího. Čerpáním dotace se rozumí úhrada uznatelných nákladů vzniklých při
realizaci akce uhrazením finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch
dodavatele zboží (dodávek), služeb. Uznatelné náklady ve skutečné výši musí být vyúčtovány uhrazeny a
promítnuty v účetnictví příjemce nejpozději do dne určeného v tomto odstavci.

2.

Příjemce je oprávněn provádět podstatné změny akce jen s předchozím písemným souhlasem
poskytovatele; za podstatné změny akce se považuje zejména podstatná změna rozpočtu, podstatná
změna v obsahu, charakteru akce apod.

3.

Dotace může být použita výhradně na činnosti v rozsahu schválené žádosti o dotační podporu. Příjemce je
povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu v rozsahu schválené žádosti
o dotační podporu. Dotace je poskytována výhradně na uznatelné náklady akce.

4.

Příjemce zajistí ve svém účetnictví nebo daňové evidenci, v souladu s obecně platnými předpisy (zejména
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů), řádné a oddělené sledování čerpání
dotace (např. na zvláštním účetním středisku).

5.

Příjemce je povinen po dobu deseti let od konce roku, ve kterém došlo ke skončení akce žádost včetně
povinných příloh, tuto smlouvu, originály dokladů, prokazujících čerpání dotace, dokumentaci o zadání
veřejné zakázky, je-li zadávána, závěrečné finanční vyúčtování akce.

6.

Příjemce je povinen vést a viditelně označit originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace
uvedením na výdajových dokladech, „hrazeno z dotace města Úvaly“. Příjemce zajistí, aby příjem dotace byl
v peněžním deníku označen „dotace obce“. Veškeré doklady musí být uschovávány a archivovány
minimálně po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém došlo k ukončení akce.

7.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli neprodleně po ukončení akce, nejpozději však do 31. ledna
kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, finanční vyúčtování čerpání
dotace.

8.

Při finančním vypořádání předloží příjemce kopie všech prvotních účetních dokladů vztahujících se
k poskytnuté dotaci. Ke každému účetnímu dokladu musí být přiložen doklad o jeho úhradě (bankovní výpis
či pokladní doklad). Současně s kopiemi účetních dokladů musí příjemce předložit při finančním vypořádání
poskytovateli k nahlédnutí originály veškerých účetních dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci ve výši
vyčerpaných peněžních prostředků poskytnuté dotace. Účetní doklady, zejména faktury tj. účet za
provedenou práci nebo zboží, které bylo dodáno, musejí být označeny identifikací dotace (zkráceným
názvem dotace apod.). Doklad o úhradě zálohy/dílčí platby bez vyúčtování této zálohy/dílčí platby nelze
považovat za doklad k závěrečnému finančnímu vypořádání dotace a za uznatelný výdaj. Spolu s finančním
vypořádáním dotace je příjemce povinen předložit poskytovateli vyhodnocení použití poskytnuté dotace
s popisem realizace a zhodnocením realizovaných aktivit (závěrečná zpráva) v rozsahu jedné strany A4;
přílohou závěrečné zprávy je zejména fotodokumentace, výstupy z akcí a činnosti. Součástí vyúčtování je
prokázání případného spolufinancování ze strany příjemce dotace nebo prostředky pocházející z jiného
dotačního programu/titulu.

9.

Příjemce je povinen průběžně a bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o všech změnách, které
by mohly při vymáhání zadržených nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici
věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů
ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik, transformaci,
sloučení, změnu statutárního zástupce apod., či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace
poskytuje.

10. Příjemce se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole městem Úvaly
vynaložených prostředků, které jsou předmětem kontroly dotace.
11. Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolvenčního řízení, vstup právnické osoby
do likvidace, změnu statutárního orgánu nebo jeho člena, změnu názvu, bankovního spojení, sídla či adresy.
Příjemce, který je obchodní korporací dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je povinen
zaslat poskytovateli informaci o přeměně společnosti, jejíž součástí je projekt přeměny, a to alespoň 1 měsíc
přede dnem, kdy má být přeměna schválena způsobem stanoveným zákonem. U ostatních právnických
osob je příjemce povinen oznámit poskytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od rozhodnutí
příslušného orgánu.
12. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (obchodní firmy), IČ, adresy sídla, názvu akce a výše
poskytnuté dotace na webových stránkách, jakož i v jakýchkoli jiných publikačních nebo mediálních
výstupech města Úvaly.

13. Příjemce se zavazuje, že při jakékoli prezentaci akce bude uvádět obec jako poskytovatele části finančních
prostředků. Příjemce se zavazuje zřetelně a viditelně na svých internetových stránkách, tiskovinách,
propagačních, informačních materiálech, pokud je vydává k projektu, na pozvánkách, dresech sdělení, že
„akci/činnost podporuje město Úvaly“, případně obdobné sdělení a logo anebo znak města Úvaly. Příjemce
se rovněž zavazuje, že bude slovně prezentovat poskytovatele v médiích a na tiskových konferencích
pořádaných u příležitosti projektu, oficiálně pozvat zástupce poskytovatele na konání akce.
14. Při použití loga nebo znaku města Úvaly je příjemce povinen dodržet zásady pro jejich použití uvedené na
webu města Úvaly. Logo a znak města Úvaly jsou dostupné v tiskové podobě na webových stránkách města
Úvaly.
15. Příjemce se zavazuje zasílat poskytovateli v dostatečném předstihu pozvánky doručením do podatelny
městského úřadu nebo v elektronické podobě na email podatelna@mestouvaly.cz, na veřejná vystoupení
a umožnit na ně zástupcům poskytovatele volný vstup.
16. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci akce, tak po jeho ukončení, bude dbát dobrého jména
poskytovatele a akci realizovat v souladu s právními předpisy.
17. Na poskytnutí dotace nemá příjemce právní nárok.
18. Podpora poskytnutá dle této smlouvy byla smluvními stranami vyhodnocena jako opatření nezakládající
veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské unie (dříve čl. 87 odst. 1 Smlouvy o
založení Evropského společenství, když však příjemce výslovně bere na vědomí, že kompetentním orgánem
k posouzení slučitelnosti poskytnuté podpory se společným trhem v případě, že by se jednalo o veřejnou
podporu, je toliko Komise (ES). Komise (ES) je oprávněna uložit příjemci podpory navrácení veřejné
podpory, spolu s příslušným úrokem. Příjemce podpory podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s touto
skutečností seznámen.
19. Příjemce podpory dle této smlouvy se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu poskytnutou
podporu včetně úroků podle Nařízení komise v případě, že se jeho prohlášení v předchozím odstavci
uvedené prokáže jako nepravdivé, či pokud Komise (ES) rozhodne podle přímo aplikovatelného právního
předpisu (Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k
článku 93 Smlouvy o ES) buď o vrácení podpory, prozatímním navrácení podpory nebo o pozastavení
podpory.
IV.
Kontrola využití poskytnuté dotace
1.

Poskytovatel prostřednictvím jím pověřených osob je oprávněn, v souladu se zvláštním právním předpisem,
kdykoli provést kontrolu dodržení podmínek použití dotace.

2.

Příjemce je povinen v průběhu trvání smlouvy, i po skončení účinnosti smlouvy, vytvářet podmínky
k provádění kontroly a umožnit kontrolu čerpání a využití dotace. V této souvislosti je příjemce povinen
zejména umožnit kontrolním orgánům nahlédnout do účetní evidence a záznamů o poskytované službě,
v případě, že je povinen účetní evidenci vést, popř. vstupovat do souvisejících prostor. Příjemce je povinen
umožnit výkon kontroly dle odst. 1 tohoto článku, poskytnout potřebnou součinnost všem osobám
oprávněným k provádění kontroly. Příjemce je povinen předložit kontrolním orgánům poskytovatele
kdykoliv na vyžádání k nahlédnutí veškeré účetní záznamy vztahující se k účelu dotace a předmětu smlouvy,
umožnit kontrolu souvisejících skutečností (dále jen „podklady“) a strpět i předložení veškerých účetních
záznamů, které nemají přímý vztah k předmětu smlouvy (např. v případě nepřímých společných nákladů);
v odůvodněných případech umožnit kontrolním orgánům zajištění originálních účetních záznamů, vč.
podkladů.

3.

Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontroly poskytnuté dotace, zejména předložit
kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících
využití prostředků dotace v souladu s účelem akce, jakož i všech podkladových materiálů využitých na akci
nebo uložených k archivaci.

4.

Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu jak v průběhu, tak i po ukončení realizace akce
nebo jejich jednotlivých etap, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování akce ze strany
poskytovatele.

5.

Za dodržení účelu, na který byla dotace poskytnuta, a za pravdivost i správnost závěrečného finančního
vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skutečnost na vyúčtování
písemně potvrdí.
V.

Důsledky porušení povinností příjemce

1.

V případě, že příjemce po ukončení akce, nejpozději do 31.12.2022 nevrátí převodem na účet poskytovatele
nevyčerpané prostředky dotace, považují se tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené
prostředky.

2.

V případě, že příjemce po ukončení akce nejpozději do 31.1.2023 nepředloží finanční vyúčtování dotace,
považují se poskytnuté prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Příjemce je v takovém případě povinen poskytovateli vrátit tyto zadržené prostředky.

3.

V případě neoprávněného použití dotace nebo její části je příjemce povinen poskytnutou dotaci, případně
její část, k níž se neoprávněné použití vztahuje, vrátit na účet poskytovatele. Prostředky se považují za
neoprávněně použité počínaje dnem, kdy byly použity v rozporu s touto smlouvou.

4.

Za neoprávněné použití dotace se považuje zejména:
a) provedení změny v akci, k níž je třeba předchozí písemný souhlas poskytovatele, bez takového
souhlasu,
b) použití poskytnuté dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou.,
c) nedodržení termínů pro použití dotace stanovených touto smlouvou,
d) realizace akce v rozporu s právními předpisy, např. příjemce, je-li zadavatelem veřejné zakázky podle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nerealizuje
veřejné zakázky v souladu s tímto zákonem,
e) vedení účetnictví způsobem, který je v rozporu s čl. III. odst. 4 až 7 této smlouvy a nelze z něj zjistit,
zda byla dotace použita v souladu s touto smlouvou.

5.

V případě odstoupení od smlouvy je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli ve lhůtě do
30 dnů po doručení odstoupení. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, považují se veškeré finanční
prostředky poskytnuté do doby odstoupení za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, kdy příjemce je povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky.

6.

V případě porušení povinnosti příjemce vyplývající pro něj z této smlouvy nebo pravidel příslušného
dotačního programu a toto porušení není porušením rozpočtové kázně podle odst. 1 až 4 je poskytovatel
oprávněn uplatnit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 % až 100% poskytnuté dotace v závislosti
na míře porušení podmínek dotace nebo této smlouvy. Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu
škody. Příjemce je povinen uhradit poskytovateli tuto smluvní pokutu na základě písemné výzvy a ve lhůtě
stanovené touto výzvou. Ve výzvě poskytovatel rovněž označí povinnost, která byla porušena.

7.

Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet
poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí.
VI.

Změny, ukončení a odstoupení od smlouvy

1.

Tuto smlouvu lze měnit jen po vzájemné dohodě obou smluvních stran, se souhlasem Krajského úřadu
Středočeského kraje, a to písemnou dohodou ve smyslu ust. § 166 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, formou číslovaných dodatků.

2.

Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit na základě písemné dohody smluvních stran nebo
odstoupením.

3.

Dojde-li ze strany příjemce k závažnému porušení smlouvy nebo pravidel příslušného dotačního programu
a poskytovatel takovou skutečnost zjistí, je poskytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným
oznámením doručeným příjemci; závažným porušením smlouvy se rozumí
a) neoprávněné použití dotace podle čl. V. této smlouvy,
b) nedodržení podmínek použití dotace uvedených v čl. III. odst. 1 až 10 této smlouvy,
c) poruší pravidla veřejné podpory,
d) svým jednáním poruší rozpočtovou kázeň dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené
údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,

e)
f)
g)

příjemce uvedl nepravdivé, neúplné nebo zkreslené údaje, na které se váže uzavření této Smlouvy,
stane se v průběhu čerpání dotace a schválením vyúčtování dotace nezpůsobilým příjemcem dotace
pro danou oblast podpory,
opakovaně neplní povinnosti stanovené Smlouvou, i když byl k jejich nápravě vyzván poskytovatelem.

4.

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v dále v případě, že je příjemce v likvidaci, úpadku nebo insolvenci
anebo pokud lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že příjemce nebude schopen
řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků (hrozící úpadek nebo úpadek).

5.

Pro případ, kdy příjemce nebude schopen zajistit realizaci akce nebo z vlastního rozhodnutí nebude akci
realizovat, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. V takovém případě se příjemce
zavazuje již přijatou dotaci vrátit poskytovateli do 15 dnů po odstoupení.

6.

Odstoupení od smlouvy má za následek, že poskytovatel nepoukáže příjemci dotaci a příjemce se jí nemůže
platně domáhat. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy poté, co dotaci poukázal, postupuje příjemce
podle čl. VI odst. 3 této smlouvy.
VII.

Společná a závěrečná ustanovení

1.

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, je k úkonům podle této smlouvy jménem poskytovatele oprávněn
starosta města Úvaly. Toto ustanovení se vztahuje i na podpis dodatků k této smlouvě a na odstoupení od
této smlouvy.

2.

Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“).

3.

Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení
tohoto zákona.

4.

Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, za subsidiárního využití zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5.

Smluvní strany sjednávají, že pokud by bylo jedno z výše uvedených ustanovení zcela nebo zčásti právně
neúčinné, zůstává tím nedotčena právní účinnost ostatních ustanovení. Totéž platí i pro případ smluvní
mezery.

6.

Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že lze zásilku zaslat prostřednictvím
datové schránky anebo doporučenou zásilkou, která je podána k přepravě držitelem poštovní licence na
adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě, že se některou ze smluvních stran
odeslaná písemnost prostřednictvím držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená, považuje se za
doručenou dnem následujícím po dni otisku razítka na zásilce, kdy byla poštou odesílateli vrácena; zásilky
odeslané prostřednictvím datové schránky se považují za přijaté následující den po umístění do datové
schránky příjemce zásilky v systému datových schránek.

7.

Písemným kontaktem pro účely této smlouvy se rozumí kontaktní adresa pro písemnou korespondenci
prostřednictvím držitele poštovní licence, ID datové schránky smluvní strany, jakož i kontakt i e-mailem,
který si strany předaly.

8.

Příjemce výslovně prohlašuje, že souhlasí s odesíláním finančních transakcí vyplývajících z této smlouvy na
transparentní účet města Úvaly a je seznámen, že bankovní ústav může na takovém účtu nejméně tyto
informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, - popis platby, - název a číslo účtu
plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní, - konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden
jakož i text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

9.

Příjemce prohlašuje, že bere na vědomí, že město Úvaly shromažďují osobní údaje druhé smluvní strany,
jejích zaměstnanců nebo členů v rozsahu uvedeném touto smlouvou včetně všech případných dodatků
smlouvy, zejména jména a příjmení osob, které smlouvu podepisují za smluvní strany, jména a příjmení
osob uvedených jako kontakty, včetně případných poskytnutých či uvedených e-mailů a telefonních čísel, v
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to za účelem realizace této

smlouvy. Osobní údaje shromážděné v souvislosti s touto smlouvou nebudou jiným způsobem smluvními
stranami využívány, ledaže tak výslovně vyplývá z právních předpisů platných v České republice nebo byl
výslovně poskytnut souhlas subjektem osobních údajů.
10. Smluvní strany sjednávají, že příjemce není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu města
Úvaly svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu, zejména není oprávněn postoupit
jakékoliv peněžité pohledávky za městem Úvaly vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
11. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Úvaly R-[doplní město Úvaly po schválení] ze dne [doplní
město Úvaly po schválení] a pověřila Ing. Alexise Kimbembe místostarostu k jejímu podpisu.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou za schválení Radou
města Úvaly.
13. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž město Úvaly obdrží dvě
vyhotovení smlouvy a příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení
14. S odkazem na ust. § 3 odst. 2 písm. k) zákona 340/2015 Sb. o registru smluv, není povinnost tuto smlouvu
registrovat v Registru smluv.
15. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

V Úvalech dne [doplní se při podpisu]

V [doplní se při podpisu] dne [doplní se při
podpisu]

Za město Úvaly jako poskytovatele dotace

Za příjemce

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

[doplní se]
[doplní se]

Základní škola Úvaly
Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
tel.:776 629 839, e-mail: zsuvaly@zsuvaly.cz, www.zsuvaly.cz

K rukám:
Městský úřad Úvaly
Jana Tesařová
Arnošta z Pardubic 95
250 82 Úvaly

Základní škola Úvaly
Mgr. Lukáš Kunc
Arnošta z Pardubic 8
250 82 Úvaly
tel. 776 629 839
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

ČJ: ZŠ Úvaly/1365/2022

V Úvalech dne: 12.5.2022

Podklady pro přiznání odměn za 1. pololetí roku 2022
OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ:
● Naplňování koncepce školy
o Sdílení zkušeností, intenzivní další vzdělávání pedagogů, podpora jazykového
vzdělávání učitelů a žáků, společné odlehčující projekty napříč školou, podpora
pedagogů a moderní výuky
o Intenzivní podpora robotiky a programování ve výuce, zajištění pomůcek a školení
pro pedagogy
o Školení komunikace pro všechny pedagogy pod vedením M. Princlové (školení
probíhá v menších skupinkách v několika fázích)
o Teambuldingové aktivity (lyžařský víkend, společné výlety, vánoční posezení aj.)
● Řízení vzdělávacího procesu v covidové situaci - zajišťování suplování, distanční výuky,
změny rozvrhů, intenzivní komunikace s KHS
● Organizace SCIO testování žáků 9. ročníků
dosažení nadprůměrných výsledků
● Příprava na jednotné přijímací zkoušky
vícedenní výjezdový kurz spojující intenzivní výuku i relaxační a sportovní vyžití pro
deváté ročníky
semináře z matematiky a českého jazyka nad rámec výuky (pro zájemce)
● Zapojení do projektu MŠMT návazné podpory zaměřené na doučování - pokračování a
řešení propasti po covid situaci
zajištění pravidelného doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
● Zapojení do projektu MŠMT týkající se digitalizace
● Aktivní zapojení do projektů MAP Brandýsko (Post Bellum aj.)
● Vánoční online koncert
PROVOZNÍ OBLAST A MODERNIZACE ŠKOLY
● Zvládnutí zajištění testování zaměstnanců a žáků
● Spolupráce při podání dotace MMR na rekonstrukci budovy A

Základní škola Úvaly
Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly
tel.:776 629 839, e-mail: zsuvaly@zsuvaly.cz, www.zsuvaly.cz

● Kompletní příprava a zajištění výměny oken na budově D a E - realizace léto 2022
● Další modernizace interiéru i ve spolupráci s architektem (barevné doladění, označení
formou designových nálepek, chodby, prvky pro vyžití na chodbách pro žáky, apod.)
● Modernizace kabinetů pro učitele na budově B ve spolupráci s městským architektem
Krausem (výměna nábytku, výmalba, nové podlahy, vybavení)
AKTIVITY SPOJENÉ S POMOCÍ V RÁMCI UKRAJINSKÉ KRIZE
● volnočasové aktivity pro ukrajinské děti
● organizace a vedení adaptační skupiny pro ukrajinské děti z obcí Povýmolí
● zajištění prostor a programu
● přijetí ukrajinských překladatelek pro adaptační skupinu
● podpora výuky českého jazyka
● zapojování dětí do běžných tříd
● materiální a finanční pomoc pro ukrajinské uprchlíky
● zajištění stravování ukrajinských uprchlíků ze školní jídelny

Mgr. Lukáš
Kunc

Digitálně podepsal
Mgr. Lukáš Kunc
Datum: 2022.05.12
07:24:31 +02'00'

-------------------------------------------Mgr. Lukáš Kunc
ředitel Základní školy Úvaly

Městský dům dětí
a mládeže, příspěvková organizace
Tajemnice úřadu MÚ Úvaly
paní Jana Tesařová
Věc: Podklady pro přiznání odměny ředitelce MDDM
Vytyčené cíle: leden – srpen 2022
1. Pomoc uprchlíkům UA. 3x týdně zajištění (ve spolupráci s městem) pravidelné výuky
českého jazyka. Zajištění hlídání UA dětí (hraní her, výuka jazyka hrou apod.).
SPLNĚNO.
2. Množství zajištěných víkendových vzdělávacích a zábavných aktivit pro širokou
veřejnost: 6x turistický výlet po krásách ČR, jarní prázdniny - tábor pro děti s bohatým
programem, virtuální prohlídka Dukovan, pozvání Cansat týmu do Moon camp walk
(virtuální prohlídka měsíční základny), kurz pájení, práce s PC nejen pro seniory, Den
země na Klepci (stánek s roboty a tvořením mostů Leonarda da Vinci, masopustní
tvoření, velikonoční dílna, Čarodějnice….a další. SPLNĚNO.
3. Příprava víkendové akce Den dětí, výstavy estetického oddělení a divadélka pro děti
Budulínek.
4. Velmi pestrá nabídka šestnácti letních táborů, pro 448 dětí (1x pobytový, 1x taneční
soustředění, 14x příměstský tábor s různou tématikou). SPLNĚNO
5. Vybudování a velká podpora technického oddělení. Nově v přípravě soutěžní kroužky
LEGOROBOTIKY.
6. Velká podpora tanečního oddělení také přináší skvělé výsledky, největší radost máme
v kategorii juniorů za první místo MČR.
V Úvalech dne 12. 5. 2022
Ředitelka MDDM
Jana Krejsová

Mgr. Jana
Krejsová

Městský dům dětí a mládeže,
příspěvková organizace
V. Nováka 372, Úvaly 250 82

Digitálně podepsal
Mgr. Jana Krejsová
Datum: 2022.05.12
10:03:19 +02'00'

Tel: + 420 281981934
E-mail: mddmuvaly@mddmuvaly.cz
Datová schránka: ge9mbb4

Bankovní spojení:
MONETA, č.účtu: 270121574
IČ: 43754791

4/2022

Redakční rada měsíčníku
Život Úval

Zápis z řádného jednání komise Redakční rada
měsíčníku Život Úval č. 4/2022
Termín

:

20.4.2022

Místo

:

Zasedací místnost, Arnošta z Pardubic 95

Rozdělovník

:

Přítomní členové

:

Omluveni

:

Josef Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčková, Mgr. Alena
Janurová, Jan Poledník, Mgr. Marek Mahdal Dis., Ing. Radek
Netušil, Mgr. Milan Bednář
Josef Štěpánovský, Mgr. Alena Janurová, Jan Poledník, Mgr.
Marek Mahdal, Mgr. Milan Bednář
Mgr. Romana Vorlíčková, Ing. Radek Netušil

:

Lenka Platzová

Host:

Zapisovatel

Stav přítomných: 5 + zapisovatel
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu jednání
Hodnocení minulého čísla 4/2022
Předložené příspěvky do čísla 5/2022
Připomínky, návrhy
Diskuse, různé
Závěr
1

4/2022
Ad 3)
Dubnové číslo bylo hodnoceno jako zdařilé, bez připomínek.

Ad 4)
Redakční rada rozhodla, že článek Úvalák se nezveřejní pro jeho neaktuálnost a přílišnou
délku. Článek bude uložen do archivu městských kronik. Všechny ostatní předložené
příspěvky budou v květnovém vydání uveřejněny.
Na titulku bude použita fotografie Jaro na Vinici od Petra Voseckého. Redakční rada dále
schválila úpravu rubriky „Ze zápisníku policie“ na „Ze zápisníku hasičů a policie“.

Text usnesení 4/2022
Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do
5/2022 vydání Života Úval.
Pro
Proti
Zdržel se

5
0
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ad 5) Redakční uzávěrka červnového vydání je v pondělí 16. května 2022,
redakční rada se koná ve středu 18. května v 18 hodin.

Zasedání ukončeno v 19.00 hod.
Zapsala:
Lenka Platzová
…………………………………………………….

Josef Štěpánovský
…………………………………………
Předseda

2
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Komise pro kulturu Rady
města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro kulturu č. 3/2022
Termín

4 21.3.2022

Místo

Zasedací místnost č. 1, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly

Rozdělovník

S. Mašatová (předsedkyně), J. Tesařová, M. Rydvalová, V.
Pokorný, J. Gebhartová, H. Černá, E. Chvalkovská, B. Linková,
L. Holubová, P. Pavelková, E. Kuncová, P. Arazim, M. Pálek,
Gabriela Matoušková, Zuzana Kupčáková
S. Mašatová, J. Tesařová, J. Gebhartová, E. Kuncová, P.
Arazim, Z. Havránková, H. Černá, B. Linková,
P. Pavelková,

Přítomní členové

Omluveni

L. Holubová, E. Chvalkovská, M. Pálek, M. Rydvalová,
V. Pokorný, Z. Kupčáková, G. Matoušková,

Host
Tajemník

J. Tesařová

Stav přítomných: 9
Program jednání
Zahájení
1.
Schválení programu jednání
2.
Zhodnocení akcí
3.
Koncert velikonoční vážné hudby CHORUS CAROLINUS - STABAT MATER 25.3.2022
4.
Jarní koncert Blue Star 8.4.2022
5.
Pomlázka – 9.4.2022
6.
Mezinárodní pěvecký podvečer 22.4.
7.
Čarodějnice 30.4.2022
8.
Beseda Chlum 13.5.2022
9.
10. Divadelní vystoupení David Šír (Holzmann) 19.5.2022
11. Připravované akce
12. Různé

1

3/2022

1) Zahájení
Přivítání přítomných a zahájení jednání.
2) Schválení programu jednání
program schválen bez připomínek
3) Zhodnocení akcí: v mezidobí nebyla žádná akce konána
Koncert Irena Budweisserová
 Termín konání: 25.2.2022 18:00 hod.








Místo konání - čp. 65
Garant akce Z. Havránková, J. Tesařová
Akci dále zajišťují J. Gebhartová, H. Černá, A. Janurová, P. Arazim. P. Pavelková
Honorář 15.000,- Kč na fakturu
Zvuk p. Dittman,
honorář 2.000,- Kč hotově
velice zdařilá akce – výborná, účast 45 platících posluchačů – prodáno 450 vstupenek á 100 Kč

Masopust
 Termín konání: 26.2.2022
 Místo konání Arnošta z Pardubic
 Garant S. Mašatová, J.Tesařová
 Akci dále zajišťují B. Linková
 Honorář kapela Hašlerka 21.000,- Kč. na fakturu (hudebník - účastník v průvodu1.000 Kč)
 Konal se ve spolupráci s MDDM Úvaly, od 12 hod. dílničky výtvarné pro děti, výroba masek,
velká účast rodičů s dětmi
 Masopustní průvod vyšel od domu dětí ve 14 hodin
 Od 14:30 masopustní veselice na nám. Arnošta z Pardubic, k poslechu hrála kapela Hašlerka
 Vysoká účast 200 – 300 lidí, zdařilá akce
 Pro účastníky masopustního průvodu bylo zajištěno občerstvení zdarma
Pamatuj REMEMBER vzpomínkový pietní akt
 Termín konání: 8.3.2022 16:00 hodin – 17:00 hodin
 Místo konání: prostor ZŠ před školní jídelnou
 Garant V. Pokorný, J. Tesařová
 Akci dále zajišťují: za ZŠ Úvaly G. Matoušková,(Z. Kupčáková) recitace básně a čtení jmen
umučených úvalských občanů, výstavba kreseb k tématu umístěných na panelech
 Scénář V. Pokorný, zahájení akce starosta nebo místostarosta v 16:30 hodin
 Velmi působivé, účast občanů a učitelé, žáci ZŠ. Zástupci města
Beseda s Petrem Fejkem
 Termín konání: 18.3.2022
 Místo konání - čp. 65 od 18 hodin
 Garant Z. Havránková
 Akci dále zajišťují: J. Tesařová, E. Kuncová, J. Gebhartová, E. Kuncová, G. Matoušková,
2
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Z. Kupčáková
Honorář 10.000 Kč na fakturu
Zvuk p. Dittman, honorář 2.000,- Kč hotově
Vstupné dobrovolné, vybráno 1 100 Kč
Účast cca 30 lidí

4) Koncert velikonoční vážné hudby CHORUS CAROLINUS - STABAT MATER
 Termín konání: 25.3.2022 od 19 hodin, sál otevřít v 17:00 hod.
 Místo konání - čp. 65
 Garant p. Arazim, J.Tesařová,
 Akci dále zajišťují: P. Pavelková, J. Gebhartová. Z. Havránková
 Vstupné: 100 Kč, vybráno 900 Kč
 Honorář 20.000 Kč
 Občerstvení: voda, káva, čaj, ovoce? cca pro 30 lidí J.Tesařová, OSPR
 Transparentní účet – pouze pro informaci, ne na prodej vstupenek
5) Jarní Koncert BLUE STAR
 Termín konání: 8.4.2022 od 18 hodin, 16 hod. otevřít sál
 Místo konání - čp. 65
 Garant J.Tesařová., S. Mašatová,
 Akci dále zajišťují: E. Kuncová, P. Pavelková, B. Linková
 Vstupné: 100 Kč
 Honorář 35.000 Kč na fakturu – bude vystavena smlouva
 Občerstvení: voda, káva, čaj, ovoce? cca pro 10 lidí - J.Tesařová, OSPR
 Propagace: plakát Život Úval pozvánka a city light OSPR
6) Pomlázková 9.4.2022
 Místo konání akce DPS
 Začátek akce 14:00 hod.
 Garant – H. Černá
 Akci dále zajišťují – J. Gebhartová, Z. Havránková
 Propagace: plakát Život Úval pozvánka, web města a city light – OSPR
 Velikonoční výzdoba sálu
 K poslechu hraje Bohumil Lhoták
 Občerstvení – beránek, mazanec, koláčky
 Výdajový doklad 2000 Kč
7) Mezinárodní pěvecký podvečer
(mezinárodní účast – Francie)
 Termín konání: 22.4.2022 od 19:19 hodin
 Místo konání: kostel v Úvalech – dohodl sbormistr pěveckého sboru p. Mistr
 Garant V. Pokorný,
 Akci dále zajišťují: H. Černá, J. Gebhartová
 Vstupné dobrovolné
 Honorář 2.000 Kč - hotovost
 Občerstvení, kytice pro sbormistra a sólistka žena
 Bude upřesněno na příští schůzce
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8) Čarodějnice
 Termín konání: 30.4.2022
 Místo konání: hřiště pod kostelem (souhlas od vlastníka R. Skřivana)
 Garant J. Tesařová, S. Mašatová, J. Krejsová
 Akce pořádána ve spolupráci s MDDM – J. Krejsová se svým týmem připraví stanoviště pro
aktivity dětí, koordinace s J. Tesařovou, program pro dospělé (zajišťují S. Mašatová, B.
Linková, stánky S. Mašato, J. Tesařová)
 Vstupné
 Sladkosti, vuřty, chléb
 Zajistit toi toi
 Zapůjčení a ozvučení podia 35.000 Kč
 Spolupráce s TS Úvaly – agregát p. Hovorka?
 Bude svolána samostatná schůzka, kde budou projednány podrobnosti
na pódiu vystoupí kapely:
 THIS – Vojta Kotek, 60 minut, honorář 25.000 Kč + DPH, zahájení 19 hodin do 20 hodin
 Kamil Střihavka – THE LEADERS, 60 minut, honorář 50.000 Kč + DPH, zahájení 20: 30 hodin až
21.30 hodin
 KABÁT REVIVAL, 60 MINUT, HONORÁŘ 20.000 Kč, zahájení 22 hodin až 23 hodin
Na tuto akci je třeba výjimka dodržování nočního klidu posunutí na 24:00 hod.
9) Beseda Chlum 13.5.2022
 cestopisná přednáška Yucatán
 místo konání
 garant akce J.Tesařová,
 akci dále zajišťují
 honorář 3.500 Kč
10) Divadelní vystoupení David Šír (Holzmann) 19.5.2022
 místo konání čp. 65
 začátek akce 19:00hod.
 garant akce – S. Mašatová, J. Tesařová
 akci dále zajišťují E. Kuncová, P. Pavelková
 honorář 15.000 Kč
 požadavky lavička

11) Připravované akce
 19.6.2022 - koncert skoro letní – Středočeský pěvecký sbor, místo konání: zahrada ZŠ,
honorář 3.000 Kč, garant V.Pokorný
 18.9.2022 Stabat Mater, účast profesionálních umělců, garant V.Pokorný, honorář 25.000 Kč,
místo konán: kostel? čp. 65?, konání akce bude ještě diskutováno s ohledem na plánovanou
akci koncert na náměstí - podnět starosta Borecký
 4.12. nebo 11.12. 2022 vánoční koncert, garant V. Pokorný, místo konání: sál DPS, honorář
3.000 Kč
 Divadelní vystoupení ŠEST V TOM – herec Jaroslav Sypal, předběžný termín domluven na
4.11.2022, honorář cca 39.000 Kč (p. Sypal 604 417 433)
 J. Rychterová, M. Formáčková, 7.10.2022 – zajišťuje Z. Havránková, cena 13.000 Kč
4
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 Beseda Henry Ford – termín – akci zajišťuje B. Linková
12) Různé
 Při změně je tabulka - harmonogram akcí - zasílána spolu se zápisem z jednání komise pro
kulturu, pokud bude zaslána bude uvedena vždy jako předepsaná příloha
 starosta města navrhuje uspořádat koncert „Všechny chutě Evropy“ – termín září 2022 na
nám. Arnošta z Pardubic, pochutiny – národní jídla, jednotlivých států Evropy ( provozovatel
Bruxxu Vaverka Robert (catering), kapely, různé evropské styly
Příští schůzka komise 11.4.2022 od 17:00 hod.
Jednání ukončeno v 19:00 hod.

Zapsala:
J. Tesařová

Předseda:
S. Mašatová

Příloha: akce KUK 2022
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čas

09.01.2022

zodpovědná osoba

zvukař

cena

místo
Pětašedesátka

22.01.

So

20.00

Ples města Úvaly - Blue Star 30. - 40. léta

J. Tes., S. Mašatová

25.02.

pá

18:00

Koncert I. Budweisserová

Z. Havránková, J. Tesařová

15.000 Kč

Pětašedesátka

26.02.

so

14:00

Masopust

S. Mašatová

21.000 Kč

nám. Arnošta

08.03.

po

18.03.

pá

18:00

Besedu s P. Fejkem

25.03.

pá

19:00

CHORUS CAROLINUS - STABAT MATER

16:00 - 17:00 Vzpomínkový happening PAMATUJ! s SPS - p. Mistr

zrušeno

V.Pokorný

Sokolovna

před ZŠ

P. Arazim. J. Tesařová

10.000 Kč

Pětašedesátka

20.000 Kč

Pětašedesátka

9.4.
8.04.

so
pá

14:00
18:00

Pomlázková -Bohumil Lhoták
Jarní koncert BLUE STAR

H. Černá
J. Tes., S. Mašatová

2.000 Kč
35.000 Kč

DPS
čp. 65

22.04.

pá

19:19

Mezinárodní pěvecký podvečer

V.Pokorný

2.000 Kč

kostel

30.04.

so

15:00

J. Tesařová
S. Mašatová, B. Linková
J.Tesařová
S. Mašatová, J. tesařová

13.5.
19.5.

19.6.

pá
čt

19:00

Čarodějnice (ve spolupráci s MDDM)
Pokračování čarodějnic pro dospělé
Beseda P. Chlum
Holzmann

so

14.00

Den dětí ve spolupráci se ZŠ

ne

Koncert skoro letní - Středočeský pěvecký sbor
PHS

hřiště
35.000Kč

95.000 Kč
3.500 Kč
15.000 Kč

?
čp. 65
pod školou, pod
sokolovnou

MDDM a ZŠ

V.Pokorný

3.000 Kč

Stabat Mater - zahraniční účast

V.Pokorný

25.000 Kč

Václavská - Černý baron

H.Černá

2 000

7.10.

J. Rychterová, M. Formáčková

Z. Havránková

13.000 Kč

4.11.

Divadlo - Šest v tom

zahrada Zš

Letní kino
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Letní kino
Letní kino

18.9.

čt

čp. 65/kostel???

DPS

listopad

39.000 Kč

Musica Dolce Vita??

prosinec

4.12. nebo
11.12
So
Pá
Pá
Ne

14.00
18.00
18.00
18.00

vánoční koncert
1. advent - Rozsvícení stromu
2. advent
3. advent
4. advent - Rybova mše

V. Pokorný

3.000 Kč

DPS
náměstí

Vítek Pokorný

8 000

04.02.2022
7.2. - 13.2. 2021
14.4. - 18.4.2022
15.04.2022
1. 5. 2022 (neděle)
8. 5. 2022(neděle)
1. 7. - 31. 8. 2022
28. 9. 2022 (středa)
28. 10. 2022 (pátek)
17. 11. 2022 (čtvrtek)
23.12.2022- 2.1.2023

říjen

září

název akce
Sólistky ND

srpen

červen

květen

duben

březen

únor

leden

datum

kostel

polopletní prázd.
jarní prázdniny Úvaly
velikonoční prázdniny
Velký pátek
svátek práce
Den vítězství
letní prázdn.
posvícení
česká státnost
vznik státu
svoboda a demokracie

vánoční prázdniny - škola
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Komise pro kulturu Rady
města Úvaly
Zápis z řádného jednání
komise pro kulturu č. 4/2022
Termín
Místo
Rozdělovník

Přítomní členové

Omluveni

4 25.4.2022
Zasedací místnost č. 1, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly
S. Mašatová (předsedkyně), J. Tesařová, M. Rydvalová, V. Pokorný,
Z. Havránková, J. Gebhartová, H. Černá, E. Chvalkovská,
B. Linková, L. Holubová, P. Pavelková, E. Kuncová, P. Arazim,
M. Pálek, G. Matoušková, Z. Kupčáková
S. Mašatová (předsedkyně), J. Tesařová, J. Gebhartová, H. Černá,
Z. Havránková, B. Linková, P. Pavelková, G. Matoušková,
Z. Kupčáková, P. Arazim
M. Rydvalová, V. Pokorný, L. Holubová, E. Chvalkovská, E.
Kuncová, M. Pálek

Host
Tajemník

J. Tesařová

Stav přítomných: 10
Program jednání
Zahájení
1.
Schválení programu jednání
2.
Zhodnocení akcí
3.
Čarodějnice 30.4.2022
4.
Beseda Pavel Chlum 13.5.2022
5.
Divadelní vystoupení David Šír (Holzmann) 19.5.2022
6.
Koncert skoro letní 19.6.2022
7.
Připravované akce
8.
Různé
9.

1) Zahájení
Předsedkyně komise přivítala přítomné a zahájila jednání.
2) Schválení programu jednání
1
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program schválen bez připomínek
3) Zhodnocení akcí:
Koncert velikonoční vážné hudby CHORUS CAROLINUS - STABAT MATER
 Termín konání: 25.3.2022 od 19 hodin
 Místo konání - čp. 65
 Vstupné: 100 Kč, vybráno 900 Kč
 Honorář 20.000 Kč
 Zdařilá akce – vysoká úroveň vystoupení, ale málo účastníků
Jarní Koncert BLUE STAR
 Termín konání: 8.4.2022 od 18 hodin
 Místo konání - čp. 65
 Honorář 35.000 Kč
 Vstupné: 100 Kč – prodáno 38 vstupenek
 Zdařilá akce
Pomlázková 9.4.2022
 Místo konání akce DPS
 Začátek akce 14:00 hod.
 Výdajový doklad 2000 Kč
 Účast cca 40 lidí
 Dobrovolné vstupné – vybráno 650 Kč
 Pro příští rok zajistit více pohoštění
Mezinárodní pěvecký podvečer
(mezinárodní účast – Francie)
 Termín konání: 22.4.2022 od 19:19 hodin
 Místo konání: kostel v Úvalech – dohodl sbormistr pěveckého sboru p. Mistr
 Vstupné dobrovolné, vybráno 2 200 Kč – zaslat na fond Člověk v tísni – pošle sám Středočeský
sbor
 Honorář 2.000 Kč
4) Čarodějnice
 Termín konání: 30.4.2022 od 15:00 hod.
 Místo konání: hřiště pod kostelem (souhlas od vlastníka R. Skřivana)
 Garant J. Tesařová, S. Mašatová, J. Krejsová
 Akce pořádána ve spolupráci s MDDM – J. Krejsová se svým týmem připraví stanoviště pro
aktivity dětí, koordinace s J. Tesařovou, program pro dospělé (zajišťují S. Mašatová, B. Linková,
stánky S. Mašatová, J. Tesařová)
 Propagace – plakát J. Krejsová (MDDM), do ŽÚ, elektronické desky, city light
 Sladkosti, vuřty, chléb
 Občerstvení těm, kdo pomáhají, v 15:00 hod. příprava již hotova, již bez aut
 9:00 hod. – dohodnuto auto s podiem
 Dohodnuta spolupráce s hasiči (J. Tesařová), oznámení PČR o konání akce (J. Tesařová)
 16:00 hod. zapálení ohně
 18:30 hod. uhašení
2
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 Zajistit toi toi
 Spolupráce s TS Úvaly – agregát p. Hovorka?
 Bude svolána samostatná schůzka, kde budou projednány podrobnosti
 Strážníci MP 7 – 24 hod., opáskovat
 Zapůjčení a ozvučení podia 35.000 Kč
na pódiu vystoupí kapely:
 THIS – Vojta Kotek, 60 minut, honorář 25.000 Kč + DPH, zahájení 19 hodin do 20 hodin
 Kamil Střihavka – THE LEADERS, 60 minut, honorář 50.000 Kč + DPH, zahájení 20: 30 hodin až
21.30 hodin
 KABÁT REVIVAL, 60 MINUT, honorář 20.000 Kč, zahájení 22 hodin až 23 hodin
Na tuto akci je třeba výjimka dodržování nočního klidu posunutí na 24:00 hod.
5) Beseda Pavel Chlum 13.5.2022
 cestopisná přednáška Yucatán
 místo konání sál DPS
 začátek akce 18:00hod.
 garant akce J. Tesařová,
 akci dále zajišťují H. Černá, J. Gebhartová
 honorář 3.500 Kč
 zajistit promítání (p. Karlin)
 propagace - v ŽÚ (J. Tesařová)
6) Divadelní vystoupení David Šír (Holzmann) 19.5.2022
 místo konání čp. 65
 začátek akce 19:00hod.
 garant akce – S. Mašatová, J. Tesařová
 akci dále zajišťují E. Kuncová, P. Pavelková
 honorář 15.000 Kč, smlouva zaslána
 propagace v ŽÚ, plakáty vyvěšeny
 požadavky – zákulisní prostory pro ukládání rekvizit během představení (vyřešíme
paravánem), šatna se zrcadlem, ozvučení, na jeviště umístit zahradní lavičku s opěradlem
 drobné občerstvení

7) Koncert skoro letní 19.6.2022
 Středočeský pěvecký sbor
 místo konání: zahrada ZŠ
 garant V. Pokorný
 honorář 3.000 Kč
8 Připravované akce
 18.9.2022 Stabat Mater, účast profesionálních umělců, garant V. Pokorný, honorář 25.000 Kč,
místo konán: kostel? čp. 65?, konání akce bude ještě diskutováno s ohledem na plánovanou
akci koncert na náměstí - podnět starosta Borecký
 4.12. nebo 11.12. 2022 vánoční koncert, garant V. Pokorný, místo konání: sál DPS, honorář
3.000 Kč
 Divadelní vystoupení ŠEST V TOM – herec Jaroslav Sypal, předběžný termín domluven na
4.11.2022, honorář cca 39.000 Kč (p. Sypal 604 417 433)
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 J. Rychterová, M. Formáčková, 7.10.2022 – zajišťuje Z. Havránková, cena 13.000 Kč
 Beseda Henry Ford – termín – akci zajišťuje B. Linková
 Míša Tomešová a Roman Tomeš – podzim??

9) Různé
 starosta města navrhuje uspořádat koncert „Všechny chutě Evropy“ – termín září 2022 na
nám. Arnošta z Pardubic, pochutiny – národní jídla, jednotlivých států Evropy (provozovatel
restaurace Bruxx Vaverka Robert (catering), kapely, různé evropské styly
 posílit rozpočet na kulturu, nebylo počítáno s konáním akcí
 vedení ZŠ rozhodlo – Den dětí ve středu 1.6.2022

Příští schůzka komise 6.6.2022 od 17:00 hod.
Jednání ukončeno v 18:00hod.

Zapsala:
J. Tesařová

Předseda:
S. Mašatová

Příloha: akce_KUK_2022
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20.00

Ples města Úvaly - Blue Star 30. - 40. léta

J. Tes., S. Mašatová

25.2.

pá

18:00

Koncert I. Budweisserová

Z. Havránková, J. Tesařová

15.000 Kč

Pětašedesátka

26.2.

so

14:00

Masopust

S. Mašatová

21.000 Kč

nám. Arnošta

08.3.

po

18.3.

pá

18:00

Besedu s P. Fejkem

25.3.

pá

19:00

CHORUS CAROLINUS - STABAT MATER

16:00 - 17:00 Vzpomínkový happening PAMATUJ! s SPS - p. Mistr

zrušeno

V.Pokorný

Sokolovna

před ZŠ

P. Arazim. J. Tesařová

10.000 Kč

Pětašedesátka

20.000 Kč

Pětašedesátka

9.4.
8.4.

so
pá

14:00
18:00

Pomlázková -Bohumil Lhoták
Jarní koncert BLUE STAR

H. Černá
J. Tes., S. Mašatová

2.000 Kč
35.000 Kč

DPS
čp. 65

22.4.
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19:19

Mezinárodní pěvecký podvečer

V.Pokorný

2.000 Kč
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30.4.
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15:00

Čarodějnice (ve spolupráci s MDDM)
Pokračování čarodějnic pro dospělé
Beseda P. Chlum
Holzmann

J. Tesařová
S. Mašatová, B. Linková
J.Tesařová
S. Mašatová, J. tesařová

Den dětí ve spolupráci se ZŠ
Koncert skoro letní - Středočeský pěvecký sbor
PHS

ZŠ
V.Pokorný

3.000 Kč

Stabat Mater - zahraniční účast

V.Pokorný

25.000 Kč

Václavská - Černý baron

H.Černá

2 000

J. Rychterová, M. Formáčková

Z. Havránková

13.000 Kč

13.5.
19.5.
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čt

1.6.
19.6.

stř
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19:00

28. 9. 2022 (středa)
28. 10. 2022 (pátek)
17. 11. 2022 (čtvrtek)
23.12.2022- 2.1.2023

hřiště
35.000Kč

95.000 Kč
3.500 Kč
15.000 Kč

DPS
čp. 65

září

sokolovnou
zahrada Zš

Letní kino
Letní kino
Letní kino
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říjen
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pá
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39.000 Kč

Musica Dolce Vita??

prosinec
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11.12
So
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14.00
18.00
18.00
18.00

vánoční koncert
1. advent - Rozsvícení stromu
2. advent
3. advent
4. advent - Rybova mše

V. Pokorný

3.000 Kč

DPS
náměstí

Vítek Pokorný

8 000

04.02.2022
7.2. - 13.2. 2021
14.4. - 18.4.2022
15.04.2022
1. 5. 2022 (neděle)
8. 5. 2022(neděle)
1. 7. - 31. 8. 2022

kostel

polopletní prázd.
jarní prázdniny Úvaly
velikonoční prázdniny
Velký pátek
svátek práce
Den vítězství
letní prázdn.
posvícení
česká státnost
vznik státu
svoboda a demokracie

vánoční prázdniny - škola

