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Město Úvaly  

ZÁPIS 
6. jednání Rady města Úvaly, 

 konané dne 9.4.2014 v 17:00 hod.  

Zasedací místnost,MěÚ,Pražská 276, Úvaly 

 
Přítomni:  MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Mgr. Dana Poláková, Josef 

Štěpánovský  

Hosté:  Jana Tesařová, Jitka Hájková, Ilona Reicheltová, Bohuslav Prokůpek  
Ověřovatelé: MUDr. Jan Šťastný  
Zapsal:  Monika Šimáňová  

 

Starosta zahájil jednání v 17:00 hodin. 

Schválený program: 
 

Bod  Věc Stav po jednání 

1. Zahájení  

2. Rozpo čtové opat ření č.3/2014 Schválen 

3. Účetní záv ěrka p říspěvkových organizací za rok 2013 Schválen 

4. Rozdělení hospodá řských výsledk ů příspěvkových organizací z rok 2013 Schválen 

5. EKO-KOM, a.s., Smlouva o zajišt ění zpětného odb ěru a využití odpad ů z obalů Schválen 

6. Informace - Pošembe ří - IX. výzva - zima 2014 žádost o dotaci z program u 
LEADER prost řednictvím MAS Region Pošembe ří - oprava části oplocení 
areálu SK Úvaly 

Schválen 

7. Veřejná zakázka malého rozsahu "Obnova sochy Arnošta z  Pardubic" Schválen 

8. Smlouva o dílo na dodavatele na ve řejnou zakázku malého rozsahu "Cesty v 
Úvalech" 

Schválen 

9. Zápis z jednání pracovní skupiny Sever Schválen 

10. Členství v pracovní skupin ě Sever Schválen 

11. Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o umíst ění hlásného prvku na most ě 
v jeho správ ě v rámci realizace "Lokálního výstražného systému p ro m ěsto 
Úvaly" 

Schválen 

12. Smlouva o údržb ě stavby "Zasakovací pás Horoušánky" Schválen 

13. Pronájem části nebytových prostor v objektu čp.527, Pražská ulice, Úvaly Schválen 

14. Aktualizace pojišt ění odpov ědnosti podnikatele a právnických osob Schválen 

15. Zrušení zóny 40 v obci Úvaly Schválen 

16. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro prov edení 
stavby na akci „MŠ Cukrovar“ 

Schválen 

17. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro prov edení 
stavby na akci „Bendlova cyklostezka“ 

Schválen 

18. Výběrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace na stav ební úpravy 
objektu C stávající ZŠ v Úvalech, etapa II a etapa III 

Schválen 
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Bod  Věc Stav po jednání 

19. Odkup pozemku parc. č. 277/1 od pí Lesákové "III/01213 Úvaly u Prahy, pr ůtah" Schválen 

20. TESKO dům v Úvalech Schválen 

21. Přehled plánovaných rekonstrukcí komunikací v Úvalech  Stažen 

22. Výro ční zpráva 2013 - ve řejné a slavnostní osv ětlení v m ěstě Úvaly v roce 2013 Schválen 

23. Informace o prezentaci firmy Cautum s.r.o. ve v ěci projektu EPC - řešení úspor 
elektrické energie 

Schválen 

24. Smlouva o z řízení věcného b řemene č.IV-12-6012878/VB/1A - ČEZ stavba: 
Úvaly-kVN, TS,kNN pro p.p. č.3475/.... Výpustek (te čky za lomítkem jsou 
záměrně uvedeny) 

Schválen 

25. Schválení zm ěnových list ů ke smlouv ě o dílo č. 2102-12 - Dostavba a 
rekonstrukce vodovodní sít ě Úvaly 

Schválen 

26. Opravy nát ěrů venkovní strany oken DPS Schválen 

27. Záměr pronájmu části pozemku parc. č.1415, k.ú.Úvaly u Prahy o celkové 
vým ěře 15m2 

Schválen 

28. Projektový manažer vodohospodá řských investic m ěsta Úvaly - poskytování 
odborného poradenství a koordinace vodohospodá řských investic. 

Schválen 

29. Výběrové řízení malého rozsahu na dodavatele stavebních prací  na zpevn ěnou 
plochu p řed ZŠ Úvaly 

Schválen 

30. Poptávkové řízení pro podání nabídky "Vodovod m ěsta Úvaly - provozní řád" Neschválen 

31. Petice ob čanů města Úvaly:ul.Horova a Na Ztraceném Korci - stavba s plaškové 
kanalizace 

Schválen 

32. Zápis č.2/2014 z jednání komise pro bezpe čnost a prevenci kriminality konané 
dne 7.4.2014. 

Schválen 

33. Chodník podél státní silnice III/10164 od k řižovatky s ulicí Diamantová na 
zastávku autobusu v Horoušánkách u Prahy 

Schválen 

34. Záměr pronájmu části pozemku parc. č.3476/2, k.ú.Úvaly u Prahy o celkové 
vým ěře cca 3x10m 

Schválen 

35. Souhlas s uzavíráním dohod o splátkách - místní  poplatek za zhodnocení 
stavebního pozemku možností jeho p řipojení na stavbu vodovodu a kanalizace 

Schválen 

36. Žádost o finan ční příspěvek na osobního asistenta Schválen 

37. Dohoda o užívání v ěci se Základní školou Úvaly, okres Praha-východ - 
vybavení volebních místností pro volby do Evropskéh o parlamentu 

Schválen 

38. Dohoda o užívání v ěci s M ěstským domem d ětí a mládeže Úvaly - vybavení 
volebních místností pro volby do Evropského parlame ntu 

Schválen 

39. Informace Základní školy Úvaly, okres Praha-výc hod - smlouva o výp ůjčce Schválen 

40. Členství v komisi pro sport a turistiku Schválen 

41. Zápisy z jednání komisí Schválen 

42. Stanovení po čtu členů zastupitelstva na volební období 2014 - 2018 Schvá len 

43. Žádost Okresního soudu Praha-východ o sou činnost - volba p řísedícího Schválen 

44. Různé  

45. Přijetí  finan čního daru na akci Bezpe čná sobota Schválen 

46. Kontrola pln ění usnesení rady m ěsta 2011 - 2013 Schválen 

47. Ukončení jednání  
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K jednotlivým bod ům programu: 

1. Zahájení 

Bod 2. Rozpo čtové opat ření č.3/2014 
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Rozpočtové opatření č. 3 se dělí na dvě části. 

Ze schváleného rozpočtového opatření č. 2/2014 ze dne 13.3.2014, kde byl schválen přesun z položky 8115 
(rezerva) na položku 6409/6121 v částce 1 500 000,- kč a následného upřesnění na jednotlivé položky v tomto 
rozpočtovém opatření. Rezerva je rozdělena na investiční položku 6121 pro MŠ Cukrovar, Bendlova stezka, 
zateplení čp. 95, koupě pozemků 6130. 

Hlavní část RO č. 3 se ve výdajové části týká investic města, hlavně projektů, které byly schváleny a následně 
práce s tím spojené, které vyplývají v souvislosti s dotacemi. Výraznou položkou je oprava a příprava  na 
rekonstrukci koupaliště tj. PD, zaměření koupaliště, administrace VŘ atd. v celkové částce 1 518 900,- Kč. Další 
investicí je PD pro výběr zhotovitele pro prováděcí dokumentaci pro úpravy objektu C ZŠ tj. 480 000,- Kč, 
výběrové řízení na stavební práce čp. 897 zateplení a projektový manažer č.p. 95 za 301 000,-. Do 
připraveného rozpočtového opatření byly ještě zapracovány náklady na výstavbu mateřské školy v Cukrovaru, 
kde je neoficiálně přidělena dotace  výši 85%. 

Za správu majetku města je nutno na základě kontrol BOZP odstranit závady  v MŠ Kollárova 3111/5171 ve 
výši 500 000,- Kč,(schody, zábradlí atd.), navýšení v 3613/5169 o 363 506,- elektrické revize, plynu, odstranění 
závad z revizních zpráv pro hromosvody, 3519/5171 o 150 000,- oprava závad na výtahu na zdravotním 
středisku, 3612/5171- PD na zateplení objektů 75, 1347, kde je výskyt plísní, materiál byl projednán na radě 
města dne 19.3.2014 o 500 000,-. 

Příjmy v rozpočtovém opatření se týkají dotací pol. 4112 SR na provoz navýšení na 7 085 600,- Kč, dotace na 
pečovatelskou službu na 948 000,- Kč, další navýšení o příjem za pronájem koupaliště na 69 500,- Kč. 

V příjmech je uvedena ve výši 85% dotace mateřská škola v Cukrovaru (12.952.284,- Kč). 

V této době je ROč. 3 předkládáno jako nevyrovnané, kde náklady převyšují příjmy  a proto je nutno posoudit na 
radě města následně na zastupitelstvu, které akce realizovat a které přesunout na vhodnější období dle 
možností finančních prostředků města. 

Ing. Breda navrhl - OID - odložit z rozpočtu PD - zateplení č.p. 75 a 1347, 1 518 900 3412 - 6121 koupaliště, 
přehodnotit náklady na opravu MŠ Kollárova (BOZP) 

Podnět - ve vazbě na schválené rozpočtové opatření č. 3 zvážit revokaci usnesení, týkající se zateplení č.p. 75 
a 1347 (pí Reicheltová). 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-128/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

rozpočtové opatření č. 3/2014, kde výše příjmů činí 161.975.177,- Kč, výdajů 161.975.177,- Kč, 

I I .   doporuču je  

Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 3/2014,kde výše příjmů činí 161.975.177,- Kč, výdajů 
161.975.177,- Kč, 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - RO č. 3 /2014  

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Bod 3. Účetní závěrka p říspěvkových organizací za rok 2013 
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Radě města dle vyhlášky MF č. 220/2013 Sb. je vyhrazeno právo schvalovat účetní závěrku obcí zřízených 
příspěvkových organizací sestavenou k rozvahovému dni. Účetní závěrky příspěvkových organizací zřízené 
městem Úvaly jsou schvalovány k rozvahovému dni 31.12.2013. 

Příspěvková organizace Základní škola Úvaly, nám Arnošta z Pardubic č. 8, Úvaly hospodařila v roce 2013 se 
ziskem 383 139,16 Kč. Ve své evidenci má majetek v hodnotě 4 706 320,18 Kč ( týká se účtú 022, 028), 
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nehmotný majetek ve výši 793 038,80 Kč (účet 018) Kč. Zásoby ve školní jídelně na účtu 112 byly v hodnotě 
195 673,03 Kč. Stav finančních prostředků ke dni 31.12.2013 na účtech základní školy vedených v České 
spořitelně byl 5 024 214,62 Kč, na účtu FKSP 189 351,54 Kč. Fond odměn, reprodukce majetku a rezervní fond 
tvoří částka celkem 2 377 967,44 Kč. Náklady v roce 2013 činily celkem 32 053 680,24 Kč. Z této částky 
největší podíl na nákladech tvoří náklady na mzdy, které se skládají z hrubých mezd, sociálního a zdravotního 
pojištění a ostatního pojištění zaměstnanců ze strany zaměstnavatele. Náklady na mzdy v roce 2013 činily 25 
129 347 Kč. Tyto finanční prostředky neposkytuje zřizovatel, je financováno z rozpočtu MŠMT. 

Náklady na materiál jsou vyčísleny na 3 276 600,83 Kč, energie na 611 134,04 Kč, opravy a udržování 40 
586,13 Kč, na ostatní služby 1 884 294,93 Kč. Cestovné bylo vykázáno v částce 40 333,- Kč. Výnosy v roce 
2013 na základní škole činily 32 472 479,40 Kč. Nejvyšší položku z výnosů tvoří příjem finančních prostředků 
na mzdové náklady zaměstnanců a to z dotace MŠMT v celkové výši 26 157 761,- Kč, další významný příjem je 
za prodej obědů ve školní jídelně a provozováním  družiny ve výši 1 952 458,- Kč. 

 

Příspěvková organizace Městský dům dětí a mládeže Úvaly hospodařila v roce 2013 se ziskem 374 694,73 
Kč.Eviduje majetek v celkové výši 1 378 543,05 Kč (účty 022, 028), drobný dlouhodobý nehmotný majetek na  
účtu 018 ve výši 60 194,20 Kč. Jedná se o majetek pořízený z příspěvků zřizovatele, ostatní majetek má pouze 
ve výpůjčce, jako všechny příspěvkové organizace zřízené městem Úvaly. K rozvahovému dni 31.12.2013 byl 
stav finančních prostředků 1 065 782,31 Kč a účet FKSP 11 167,- Kč. Součet fondu odměn, reprodukce 
majetku a rezervního fondu činí 476 775,58 Kč. Celkové výnosy v roce 2013 činily 5 261 139,67Kč, z toho 
největší část je dotace na mzdové náklady z MŠMT a příspěvek zřizovatele ve výši 3 452 625,- Kč. Další příjmy 
jsou z provozování činnosti MDDM a to v částce 1 633 831,- Kč.Celkové náklady na činnost  v roce 2013 byly 4 
886 444,94 Kč. Největší podíl na výdajích mají mzdové prostředky, spolu s povinným pojištěním zaměstnanců 
(zdravotní a sociální) a ostatní pojistné.Dalším nákladem je pořízení materiálu a spotřeba energií.  

 

Příspěvková organizace Mateřská škola Kollárova  hospodařila v roce 2013 se ziskem 108 080,24 Kč. 
Organizace eviduje majetek za 939 921,30 Kč na účtu 028.Celkové náklady v mateřské škole činily 12 931 
361,10 Kč, nejvyšší čerpanou položkou jsou mzdové náklady a povinné pojištění zaměstnanců a to  8 938 881,- 
Kč. 

Další běžné náklady jsou čerpány z příspěvku zřizovatele, spotřeba materiálu v hodnotě 1387 523,31 Kč, 
energie 1 965 076,45 Kč. Celkové výnosy za rok 2013 činily 13 039 441,56 Kč, z toho 10 825 770,- dotace 
MŠMT a zřizovatele, další příjem ve výši  2 091 524,54,- školné, stravné. Dary od soukromých subjektů ve výši 
115 337,- Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků je 2 085 618,99 Kč. 

 

U všech zřízených příspěvkových organizací byla provedena vnitřní kontrola. Účetnictví je vedeno řádně,byly 
prověřeny i zápisy z kontrol z ČSSZ a ZP. Ředitelé byli upozorněni na platnost zákona o veřejných zakázkách a 
bylo jim doporučeno přijmout vnitřní směrnici k tomuto zákonu. K hospodářskému výsledku je nutné podotknout, 
že z ekonomických důvodů, byly poslední platby příspěvku přesunuty na závěr roku 2013. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-129/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

1.  účetní závěrku za rok 2013 Základní škola Úvaly IČO 00874717,  okres Praha-východ 

2.  účetní závěrku za rok 2013 Městský dům dětí a mládeže Úvaly IČO 437 54 791, 

3.  účetní závěrku za rok 2013 Mateřská škola Kollárova 1260, IČO  70+ 94 412, okr. Praha-východ 

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

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

Příloha č.3 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - výkaz zisku a ztrát 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 4. Rozd ělení hospodá řských výsledk ů příspěvkových organizací z rok 2013 
Předkladatel: Jitka Hájková, vedoucí ekonomického odboru OE 

Ředitelé příspěvkových organizací požádali zřizovatele o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013. 
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Z důvodu finanční situace města Úvaly v roce 2013 obdržely zřízené příspěvkové organizace města schválené 
příspěvky na provoz až v závěru roku 2013,  a proto byly vytvořeny vyšší hospodářské výsledky oproti minulým 
rokům. 

Podnět - předložit vyúčtování z rezervního fondu a fondu odměn z MDDM a předložit na dalším jednání rady 
města (pí Hájková). 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-130/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

Zastupitelstvu města Úvaly schválit rozdělení hospodářských výsledků zřizovaných příspěvkových 
organizací takto: 

a) Základní škola -  rezervní fond  373 139,16 Kč, fond odměn  10 000,- Kč 
b) MDDM - rezervní fond  274 694,73 Kč, fond odměn 100 000,- Kč 

c) Mateřská škola Kollárova - rezervní fond  108 080,24 Kč 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí ekonomického odboru OE 

1.  předložit materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 5. EKO-KOM, a.s., Smlouva o zajišt ění zpětného odb ěru a využití odpad ů z obalů 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Společnost EKO-KOM, a.s., která na základě smluvního vztahu s městem zajišťuje zpětný odběr a využití 
odpadů z obalů s cílem zajistit co největší využití odpadů z obalů jako druhotnou surovinu, zaslal městu návrh 
nové smlouvy. Uzavření nové smlouvy bylo vyvoláno novým občanským zákoníkem (NOZ), přičemž nová 
smlouva vychází ze stávající smlouvy a zachovává  nebo jen upřesňuje většinu práv a povinností pro obě 
smluvní strany. Předložený návrh smlouvy je shodný pro všech  6 060 obcí, které jsou zapojeny do systému, 
který společnost EKO-KOM zajišťuje. V současné době tyto vytříděné odpady na druhotnou surovinu zajišťují 
obci příjem přes 850.000,- Kč ročně. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-131/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy, vyvolané novým občanským zákoníkem, se společností EKO-KOM, a.s. o zajištění 
zpětného odběru  a využití odpadů z obalů, ve které se město zavazuje v rámci svého systému zajišťovat 
nakládání s těmito vytříděnými odpady  a  EKO-KOM se zavazuje  za tyto vytříděné odpady platit městu 
odměnu 

I I .   pověřu je  

starostu podpisem smlouvy 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva o zajišt ění zpětného odb ěru a využití odpad ů z 
obalů 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 6. Informace - Pošembe ří - IX. výzva - zima 2014 žádost o dotaci z program u LEADER 
prost řednictvím MAS Region Pošembe ří - oprava části oplocení areálu SK Úvaly 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 
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Na základě IX. výzvy z programu LEADER prostřednictvím MAS Region Pošembeří bylo dne 29.1.2014 
požádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova na opravu části oplocení areálu SK Úvaly - schváleno radou 
města dne 15.1.2014 pod usnesením č. R-2/2014. Dne 12.3.2014 bylo městu Úvaly doručeno Rozhodnutí o 
nepodpoření žádosti č. 2014/9/F2/9011. 

Na základě jednání Programového výboru dne 18.2.2014 naše žádost nebyla doporučena ke spolufinancování 
z Programu rozvoje venkova v rámci opatření IV.1.2. - Realizace místní rozvojové strategie MAS Region 
Pošembeří. Přílohou Rozhodnutí o nepodpoření žádosti o dotaci je hodnocení výběrové komise MAS, která 
obsahuje informaci o získaném počtu bodů za jednotlivá kritéria. Na povinná preferenční kritéria a preferenční 
kriteria stanovená MAS město Úvaly nedosáhlo. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-132/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o Rozhodnutí o nepodpoření žádosti o dotaci z programu LEADER prostřednictvím MAS Region 
Pošembeří na opravu části oplocení areálu SK Úvaly 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Rozhodnutí o nepodpo ření žádosti o dotaci 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 7. Ve řejná zakázka malého rozsahu "Obnova sochy Arnošta z  Pardubic" 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

V souladu s usnesením rady města č. R-463/2013 bylo odborem životního prostředí a územního rozvoje 
zajištěno poptávkové řízení, které je prováděno mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 
Sb. a řídí se vnitřní směrnicí č.2/2014 města Úvaly o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výše 
uvedenou zakázku. 

Bylo osloveno 7 firem k podání nabídky. 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o., Žižkova 276, 251 01  Říčany, IČ: 28402499 

Kameníci, s.r.o., Sazečská 560/8, 108 25  Praha 10-Malešice, IČ: 27884210 

Merida, s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10-Hostivař, IČ: 61857645 

Milan Šturm-restaurátor, Zenklova 1171/4, 180 00  Praha 8 

Archatt, s.r.o., Vídeňská 127, 619 00  Brno, IČ: 46960180 

Hynek Bláha, Vysoký Újezd 1, 517 71  Vysoký Újezd 

MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 277 14  Dřísy, IČ: 88531937 

 

V řádném termínu bylo doručeno 5 nabídek. 

Archatt, s.r.o., Vídeňská 127, 619 00  Brno, IČ: 46960180 

MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 277 14  Dřísy, IČ: 88531937 

Merida, s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10-Hostivař, IČ: 61857645 

Kameníci, s.r.o., Sazečská 560/8, 108 25  Praha 10-Malešice, IČ: 27884210 

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o., Žižkova 276, 251 01  Říčany, IČ: 28402499 

 

Dne 24.2.2014 bylo provedeno otevírání obálek a následně 24.3.2014 posouzení a hodnocení nabídek. Komise 
pro hodnocení nabídek doporučuje radě města vyloučit nabídku uchazeče č.1 - Archatt, s.r.o., Vídeňská 127, 
619 00  Brno, IČ: 46960180, z důvodu nedodržení podmínek a požadavků zadavatele. Nebyly dodány profesní 
kvalifikační předpoklady (licence). 

 

Výsledné pořadí nabídek: 

1. MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 277 14  Dřísy, IČ: 88531937 - nabídková cena, včetně DPH činí 94.300,- 
Kč 

2. Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o., Žižkova 276, 251 01  Říčany, IČ: 28402499 - nabídková 
cena, včetně DPH činí 438.491,90 Kč 
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3. Kameníci, s.r.o., Sazečská 560/8, 108 25  Praha 10-Malešice, IČ: 27884210 - nabídková cena, včetně DPH 
činí 520.324,- Kč 

4. Merida, s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00  Praha 10-Hostivař, IČ: 61857645 - nabídková cena, včetně DPH 
činí 553.938,- Kč 

 

Komise pro hodnocení nabídek doporučuje o přidělení zakázky uchazeči - MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 
277 14  Dřísy, IČ: 88531937, Nabídková cena, včetně DPH činí 94.300,- Kč. 

 

Zároveň odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá ke schválení smlouvu o dílo na dodavatele na 
zakázku malého rozsahu na akci "Obnova sochy Arnošta z Pardubic" s vybraným uchazečem MgA. Tereza 
Korbelová, Dřísy 337, 277 14  Dřísy, IČ:88531937. Tato smlouva byla odsouhlasena právním zástupcem města 
JUDr. Hochmanem. 

 

Akce zařazena do rozpočtu města v roce 2014, kapitola 3329 - Pošembeří. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-133/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.  v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
"„Obnova sochy Arnošta z Pardubic"” o vyřazení uchazeče č.1 - Archatt, s.r.o., Vídeňská 127, 619 00  
Brno, IČ: 46960180, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a požadavků zadavatele 

2.  v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu 
"„Obnova sochy Arnošta z Pardubic"” o přidělení zakázky uchazeči - MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 
277 14  Dřísy, IČ: 88531937, nabídková cena, včetně DPH činí 94.300,- Kč 

I I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo na dodavatele na zakázku malého rozsahu na akci "Obnova sochy Arnošta z 
Pardubic" s vybraným uchazečem MgA. Tereza Korbelová, Dřísy 337, 277 14  Dřísy, IČ: 88531937 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva o dílo 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 8. Smlouva o dílo na dodavatele na ve řejnou zakázku malého rozsahu "Cesty v Úvalech" 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Dne 19.3.2014 rada města odsouhlasila pod číslem usnesení R - 83/2014 přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci "Cesty v Úvalech" na základě výběrového řízení uchazeči firmě MASNAP, s.r.o., U Školy 158, 
250 66  Zdiby, IČ: 26437414. 

Na základě této skutečnosti předkládá odbor životního prostředí a územního rozvoje radě města ke schválení 
smlouvu o dílo na dodavatele na zakázku malého rozsahu, na akci "Cesty v Úvalech" mezi městem Úvaly a 
vybraným uchazečem, firmou MASNAP, s.r.o., U Školy 158, 250 66  Zdiby, IČ: 26437414. 

Předložená smlouva o dílo byla odsouhlasena právním zástupcem města. 

Návrh na uzavření smlouvy o dílo na TDI veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Cesty v Úvalech"  - v 
současné době probíhá poptávkové řízené, které ještě není ukončeno. 

 

Akce zařazena do rozpočtu města v roce 2014, kapitola 3329 - Pošembeří. 

Podnět - zaslat radním přílohu včetně mapy v elektronické podobě (p. Prokůpek). 

Usnesení má vliv na rozpočet. 
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Usnesení č.R-134/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy o dílo na dodavatele na zakázku malého rozsahu na akci "Cesty v Úvalech" s vybraným 
uchazečem MASNAP, s.r.o., U Školy 158, 250 66 Zdiby, IČ:26437414 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

1.  podpisem smlouvy 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva o dílo, v četně příloh 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 9. Zápis z jednání pracovní skupiny Sever 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Odbor životního prostředí a územního rozvoje předkládá radě města na vědomí zápis z jednání pracovní 
skupiny Sever, které se konalo dne 3. 3. 2014 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-135/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

zápis z jednání pracovní skupiny Sever ze dne 3. 3. 2014 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Zápis z jednání 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 10. Členství v pracovní skupin ě Sever 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na podnět členů pracovní skupiny Sever je předkládán návrh na jmenování p. Josefa Lorence, bytem ******** 
****, *****. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-136/2014 

Rada města Úvaly 

I .   jm enu je  

členem pracovní skupiny Sever p. Josefa Lorence, bytem ******** ****, ***** 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit vyrozumění nového člena ve smyslu tohoto usnesení a doplnit jej na webové stránky města 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 11. Smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o umíst ění hlásného prvku na most ě v jeho 
správ ě v rámci realizace "Lokálního výstražného systému p ro m ěsto Úvaly" 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Společnost DIREKTA GROUP s.r.o., která pro město zajišťuje podání žádosti o dotaci na akci "Realizace 
protipovodňových opatření v městě Úvaly" v rámci dokumentů nutných pro podání žádosti (do 15.4. 2014) 
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zaslala na město smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, která je požadována v rámci upřesněných pravidel. 
Předmětem smlouvy je souhlas s umístěním hlásného prvku na mostě přes Výmolu na silnici I/12 (pozemek p.č. 
367/1, ev.č. mostu 12-009). 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-137/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

uzavření smlouvy mezi městem Úvaly a Ředitestvím silnic a dálnic ČR na umístění hlásného prvku v rámci 
realizace "Lokálního výstražného systému pro město Úvaly"” na mostě ev.č. 12-009, který je součástí silnice 
I/12 označená v katastru nemovitostí parc. č. 367/1 pro k.ú. Úvaly u Prahy 

I I .   pověřu je  

starostu podpisem této smlouvy 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizace tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Úvaly 

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

Bod 12. Smlouva o údržb ě stavby "Zasakovací pás Horoušánky" 
Předkladatel: Bohuslav Prokůpek, vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

Město Úvaly bude v rámci Operačního programu Životní prostředí, výzvy č. 58 žádat o poskytnutí podpory na 
projekt "Zasakovací pás Horoušánky". Z konzultace dokladové části vyplynulo, že v případě této konkrétní 
žádosti musí být jedním z dokladů i Smlouva o údržbě stavby "Zasakovací pás Horoušánky" s vlastníkem 
pozemku Mgr. Danou Semrádovou.  Návrh a uzavření této smlouvy je tudíž radě předloženo ke schválení. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-138/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

Uzavření smlouvy o údržbě stavby "„Zasakovací pás Horoušánky" s Mgr. Danou Semrádovou 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucímu odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - Smlouva o údržb ě 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 13. Pronájem části nebytových prostor v objektu čp.527, Pražská ulice, Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 25.3.2014 byl na základě rozhodnutí Rady města ze dne 19.3.2014 vyvěšen záměr na pronájem části 
nebytových prostor v objektu čp.527, Pražská ulice, Úvaly o celkové výměře 30,70m2 za účelem poskytování 
služeb a prodejny. MěÚ Úvaly obdržel 1 nabídku. Dne 9.4.2014 proběhlo otevírání obálek. Členové výběrové 
komise konstatovali, že nabídka od pí Dany Kobrlové, IČ:69522855 splňuje vypsané podmínky uvedeného 
záměru. Jedná se o pronájem části nebytového prostoru o celkové výměře 30,70m2. 

Pí Kobrlová navrhla nájemné ve výši 2 000,-Kč/měs. a to z důvodu, že ve výše zmíněném prostoru bude muset 
provést stavební a interiérové úpravy, které budou hrazeny nájemcem a po skončení nájmu zůstanou 
pronajimateli. Jedná se zejména o zřízení sprchového koutu, výměny ohřívače vody (bojler) a úpravu povrchu 
podlah. Předchozí nájemné činilo 3 684,-Kč/měs. 

Pí Kobrlová bude prostor využívat jako terapeutickou místnost, poradnu, kde budou poskytovány další služby. 
Jedná se zejména o možnost prodeje fyzioterapeutických a cvičebních pomůcek a tanečních rekvizit, 
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potravinových doplňků pro výživu atp.(vitamínů, čajů, bylin schválených a ověřených na našem trhu), materiály 
k detoxikačnímu a výživovému poradenství a jiné, které jsou se sortimentem kompatibilní, odborné brožury a 
publikace, masérské a relaxační prostředky. Výrobky i služby budou nabízeny moderními způsoby prodeje, tedy 
různými formami marketingových akcí včetně instruktáží, seminářů a workshopů. 

Nebytový prostor bude předán na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí za podmínky, že nájemní 
smlouva bude uzavřena po provedení rekolaudace prostor-změna užívání stavby ( současný účel užívání 
stavby je prodejna oděvů, změna - poskytování služeb a prodejna). 

Odbor investic a dopravy požádá právníka města o vypracování smlouvy o smlouvě budoucí. 

 

 

Nájemné činí 2 000,-Kč/měs. 

kapitola:3613-2132 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-139/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

pronájem části nebytového prostoru v objektu čp.527, Pražská ulice, Úvaly pí Daně Kobrlové, IČ: 69522855 
za podmínky, že nájemce na své náklady provede úpravy prostor a zajistí podklady pro změnu užívaní 
nebytových prostor za účelem poskytování služeb a prodejny  na dobu určitou a to do 31.4.2017. Nájemné 
činí 2 000,-Kč/měs, za podmínek, že do smlouvy bude zakomponováno, že si provede veškeré stavební 
úpravy spojené se změnou užívání předmětu nájmu a to na vlastní náklady a bez nároku na jejich 
kompenzaci a to ani částečnou ze strany pronajímatele 

I I .   souh las í  

se zajištěním podmínek pronájmu uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí do 31.5.2014 a smlouvy nájemní 
od 1.6.2014 do 31.4.2017 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit vyhotovení smluv ve smyslu tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 14. Aktualizace pojišt ění odpov ědnosti podnikatele a právnických osob 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na jednání Rady města dne 19.3.2014, nebyla projednána Aktualizace pojištění odpovědnosti podnikatele a 
právnických osob. Tento materiál byl stažen z důvodu jeho dopracování dle požadavků Rady města. Byla 
sjednána schůzka dne 2.4.2014 s p. Vokounem - pojišťovací makléř, NPS Group s.r.o., Parléřova 37, Kolín, IČ 
25784242. Na této schůzce bylo zjištěno následující: 

Předložený koncept na 15.000.000,- Kč z 5.2.2014, který byl předkládán Radě města dne 19.3.2014 byl platný 
pouze 1 měsíc do 5.3.2014. P.Vokounem nám bylo sděleno, že pojišťovna předloží nový koncept na stejnou 
částku, ale dle nového občanského zákoníku bude částka, která se bude platit ještě navýšena. Cena činí 
77.999,- Kč dle nového konceptu. Tento nový koncept byl předložen a je součástí  přílohy tohoto materiálu a 
platí do 2.5.2014. 

 

- pojištění v základním rozsahu s limitem pojistného plnění na 15.000.000,- Kč - viz příloha č.1 

- doložka V70 - pojištění odpovědnosti za škodu vůči třetí osobě - viz příloha č.1 

- doložka V106 - pojištění radních, zastupitelů atd. - škoda vůči městu - viz příloha č.1 

- doložka V 102 - pojištění čistých finančních škod vzniklých nezákoným rozhodnutím nebo nesprávným 
úředním postupem-viz příloha č.1 

 

Dále bylo zjištěno, že uvedené doložky jsou omezeny sublimitním plněním pojistného tzn. sublimit - je část 
celkového limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě jako maximální výše náhrady, kterou pojistitel 
vyplatí v souvislosti s pojistnými událostmi, na které se sublimit podle pojistné smlouvy vztahuje a nesmí 
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přesáhnout dvojnásobek sublimitního plnění pojistného za rok. Sublimit je vždy sjednán v rámci celkového limitu 
pojistného plnění a nezvyšuje celkový limit pojistného plnění. 

 

Sublimit plnění pojistného lze zvýšit, ale nesmí přesáhnout základní pojistné 15.000.000,- Kč, např. zvýšení 
sublimitu z 2.000.000,-  Kč na 5.000.000,- Kč, město bude platit vyšší pojistnou částku. 

Odbor investic a dopravy navrhuje zvýšení sublimitu u doložek V70 a V106 na částku 5.000.000,- Kč a 
schválení konceptu 15.000.000,- Kč - dle návrhu od České pojišťovny částka k placení pojištění 77.999,- Kč. 

 

Dopad na rozpočet: - 77.999,- Kč kapitola 6409/5163 

Starosta přivítal p. Vokouna (makléř), který přítomné seznámil s detaily nového konceptu pojistné smlouvy 
pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob. 

Podnět - radní požádali specifikovat rozsah právní ochranny a informovat na dalším jednání rady města 
(Reicheltová). 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-140/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  se  

snížením sazby pojistného u pojistné smlouvy č.48710958-28 - Celkové pojištění majetku města Úvaly 

I I .   schva lu je  

Aktualizaci pojistění odpovědnosti podnikatele a právnických osob v základním rozsahu s limitem pojistného 
plnění 15.000.000,- Kč a zvýšení sublimitů u doložek V70 a V106 na částky 5.000.000,- Kč 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit nabídky na uzavření smlouvy - Pojištění právní ochrany pro město Úvaly 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 15. Zrušení zóny 40 v obci Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V roce 2009 proběhla investiční akce města Úvaly Bezpečně do školy hrazená z dotačního titulu. Jednou z 
hlavních položek hrazených z této akce bylo zejména dopravní značení. Její součástí bylo i zavedení zóny 40 v 
obci Úvaly. Jelikož toto dopravní značení je nekoncepční, Policie ČR od roku 2012 soustavně apeluje na 
zrušení této zóny. Jelikož byla tato akce hrazena z dotačního titulu a běžela lhůta pro udržitelnost, nebylo 
možné toto značení odstranit. V lednu letošního roku ovšem lhůta pro udržitelnost dotace vypršela. V současné 
době Policie ČR  provedla kontrolu na všech vjezdech do obce Úvaly a shledala značné nedostatky v tomto 
značení. Ve svém dopise č. j, 2892/2014 ze dne 17. 3. 2014 město Úvaly vyzývá k odstranění či případnému 
doplnění dopravního značení. Na základě této skutečnosti jsme obdrželi dopis č. j. 3648/14 ze dne 1. 4. 2014 
od nadřízeného silničního správního úřadu, kde je uvedeno, že nesouhlasí se sjednocením dopravního značení 
zóny 40, z čehož vyplývá odstranění současně instalovaného dopravního značení zóny 40. Zrušením dopravní 
zóny 40 vzniká prostor pro případné osazení DZ 30 a zřízení obytných zón nově projektovaných komunikací. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-141/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

žádost Policie ČR a MěÚ Brandýs nad Labem odboru dopravy o odstranění dopravního značení č. IP 25a a 
č. IP25b (zóna 40) v obci Úvaly 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  odstranit zbývající dopravní značení č. IP 25a a č. IP25b (zóna 40) v obci Úvaly 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Bod 16. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro prov edení stavby na akci 
„MŠ Cukrovar“ 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V souladu s vnitřní směrnicí města Úvaly č. 2/2014 bylo vyhlášeno poptávkové řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Poptány byly tři společnosti (Ing. Jan Pustějovský, Ing.arch. Petr Lédl, 
DOMYJINAK s.r.o.). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Poptávkového řízení se zúčastnily dvě 
společnosti. Nejnižší nabídku podala společnost DOMYJINAK s.r.o., sídlem Vránové 1. díl 95, 468 22 Malá 
Skála - hodnota zakázky činní 178.000,- Kč bez DPH (215.380 Kč včetně DPH).  

Na základě této skutečnosti byla vystavena objednávka č. 94/2014 čj. 2994/2014 na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavy včetně oceněného rozpočtu a slepého výkazu výměr na akci „MŠ Cukrovar“.  

 

Dopad na rozpočet: Celková cena činí výši 178.000,- Kč bez DPH (215.380 Kč včetně DPH) a částka bude 
hrazena z položky 3111/306 - 6121, zahrnuto v rozpočtovém opatření II pro rok 2014. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-142/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o vyhlášeném poptávkovém řízení na akci „MŠ Cukrovar“ provedeném výše uvedeným postupem 
ve věci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 17. Poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace pro prov edení stavby na akci 
„Bendlova cyklostezka“ 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V souladu s vnitřní směrnicí města Úvaly č. 2/2014 bylo vyhlášeno poptávkového řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro provedení stavby na akci "Bendlova cyklostezka". Poptány byly tři společnosti 
(společnost Ing. Martin Vychodil, sídlem Nad Štolou 384/20, Praha-Holešovice, společnost Zumr architekti 
s.r.o., sídlem Na radosti 37/6, Čelákovice, společnost MR&S architekti, s.r.o., sídlem Ocelářská 344/10, 190 00 
Praha 9). Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. V určeném termínu podalo nabídku jedna 
společnost - MR&S architekti, s.r.o. Po termínu byla podána jedna nabídka - Ing. Pavel Vychodil.  

Služby na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Bendlova cyklostezka“ bude 
objednáno u společnosti MR&S architekti, s.r.o., sídlem Ocelářská 344/10, 190 00 Praha 9 - hodnota zakázky 
činní 90.850 Kč bez DPH (109.929 Kč včetně DPH). Na základě této skutečnosti bude vystavena objednávka 
na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavy včetně oceněného rozpočtu a slepého výkazu 
výměr na akci „Bendlova cyklostezka“.  

 

Dopad na rozpočet: Celková cena činí výši 90.850 Kč bez DPH (109.929 Kč včetně DPH) a částka bude 
hrazena z položky 2212 - 6121, zahrnuto v rozpočtovém opatření II pro rok 2014. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-143/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o vyhlášeném poptávkovém řízení na akci „Bendlova cyklostezka“ provedeném výše uvedeným 
postupem ve věci poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

přijato    pro: 3, proti: 0, zdržel se: 2 

Bod 18. Výb ěrové řízení na "Zpracování projektové dokumentace na stav ební úpravy objektu C 
stávající ZŠ v Úvalech, etapa II a etapa III 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 
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Na základě úkolu z porady vedení byl projednán projektový záměr na akci "Stavební úpravy objektu C stávající 
ZŠ v Úvalech, etapa II a etapa III".  

Rozdělení jednotlivých etap: 

Etapa I - rekonstrukce šaten, projektová dokumentace pro provedení stavby je již vypracována, lze realizovat 
(realizace akce byla plánována na rok 2013, z důvodu nezajištění finančních prostředků, nebyla akce 
realizována). 

Etapa II - rekonstrukce 1.NP - vznik třech kmenových tříd (každá pro 30 žáků), počítačová učebna (pro 24 - 30 
žáků), dva kabinety, hygienická zařízení pro chlapce a dívky a schodiště 1.NP 

Etapa III - rekonstrukce 1.PP - vznik dvou kmenových tříd (každá pro 30 žáků), učebna hudební výchovy, 
kabinet hudební výchovy, pracovna školního psychologa, hygienická zařízení pro chlapce a dívky a schodiště 
1.PP, 2.NP a 3.NP.  

 

Pro všechny etapy bylo vydáno stavební povolení ze dne 22.6.2012 čj. 7084/2012 s nabytím právní moci 
13.7.2012 (dle podmínky stavebního povolení musí být stavba zahájena do 2 let od nabytí právní moci 
stavebního povolení, tj. 13.7.2014), odbor investic a dopravy musí požádat o prodloužení stavebního povolení. 
Pokud město chce realizovat stavbu, je nutné zajistit projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby ve 
stupni prováděcí dokumentace a je nutné vyhlásit poptávkové řízení na zpracovatele uvedené dokumentace.  

Cenová nabídka bude členěna dle následujících bodů: 

1) dokumentace pro zadání stavby v podrobnosti prováděcího projektu včetně výkazu výměr a kontrolního 
oceněného rozpočtu investora, 

2) autorský dozor v průběhu výstavby včetně spolupráce pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr 
zhotovitele a při výběru dodavatele, 

3) spolupráce po dokončení stavby a spolupráce při přípravě kolaudace, 

4) návrh a projektová dokumentace interiérového vybavení v podrobnosti prováděcího projektu včetně výkazu 
výměr a kontrolního oceněného rozpočtu investora, 

5) autorský dozor pro dodávce interiéru. 

 

Ad 1) 180.000 Kč při realizaci obou etap  

Ad 2) 120.000 Kč při realizaci obou etap 

Ad 3) 20.000 Kč při realizaci obou etap  

Ad 4) 50.000 Kč při realizaci obou etap  

Ad 5) 20.000 Kč při realizaci obou etap 

Celková předpokládaná hodnota při realizaci obou etap je 390.000 Kč bez DPH (471.900 Kč včetně DPH). V 
případě rozdělení etap je předpokládaná hodnota pro etapu II 240.000 Kč bez DPH (290.400 Kč včetně DPH) a 
předpokládaná hodnota pro etapu III 220.000 Kč bez DPH (266.200 Kč včetně DPH). V případě rozdělení etap 
při realizaci jsou ceny dražší za služby, jelikož práce jsou náročnější pro přípravu.  

 

Poptávkové řízení se řídí dle vnitřní směrnice č. 2/2014 zadávací veřejných zakázek malého rozsahu. Na 
základě této skutečnosti je nutné v poptávkovém řízení oslovit 5 firem: 

1. A.LT ARCHITEKTI v.o.s., sídlem Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6 

2. Atelier 15 s.r.o., sídlem Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 

3. RVA architects s.r.o., sídlem Sochorova 1134, 252 30 Řevnice 

4. A69 - ARCHITEKTI s.r.o., sídlem Valdštejnova 8, 350 02 Cheb 

5. 2V projekt s.r.o., sídlem Dyjská 845/4, PSČ 196 00 

 

Je nutné jmenovat sloučenou komisi pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek. Odbor investic a 
dopravy navrhuje následující složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, Ing. Ivan Černý, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Milan Schmidt 

Náhradníci: Ilona Reicheltová, Bc. Petr Matura, Jana Tesařová, Ing. Jiří Vosecký, Ing. Josef Horák, Anežka 
Růžičková 

 

Dopad na rozpočet: 390.000 Kč bez DPH (471.900 Kč včetně DPH) - při realizaci obou etap - hrazeno z kapitoly 
3113 - 6121, nutno zahrnout do rozpočtového opatření III pro rok 2014 

Usnesení má vliv na rozpočet. 
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Usnesení č.R-144/2014 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na akci "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu C stávající ZŠ v 
Úvalech, etapa II a etapa III". Celková předpokládaná hodnota při realizaci obou etap je 390.000 Kč bez 
DPH (471.900 Kč včetně DPH) 

I I .   jm enu je  

členy a náhradníky sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení cenových nabídek na akci 
"Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu C stávající ZŠ v Úvalech, etapa II a etapa 
III" ve složení: 

Členové: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, Ing. Ivan Černý, Ing. arch. Martina Bredová, Ing. Milan 
Schmidt 

Náhradníci: Ilona Reicheltová, Bc. Petr Matura, Jana Tesařová, Ing. Jiří Vosecký, Ing. Josef Horák, Anežka 
Růžičková 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zahrnout finanční prostředky na akci "Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy objektu C 
stávající ZŠ v Úvalech, etapa II a etapa III" v hodnotě 390.000 Kč bez DPH (471.900 Kč včetně 
DPH) do rozpočtového opatření pro rok 2014 na nejbližším zasedaní Zastupitelstva města - 
položka 3113 - 6121 a zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 19. Odkup pozemku parc. č. 277/1 od pí Lesákové "III/01213 Úvaly u Prahy, pr ůtah" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě smlouvy o dílo ze dne 1.10.2012 čj. 10430/2012 společnost AF-CITYPLAN s.r.o., sídlem Jindřišská 
17, Praha 1 zajišťuje zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci "III/01213 Úvaly u 
Prahy, průtah". Součástí smlouvy o dílo je vypořádání majetkoprávních vztahů s majiteli pozemků dotčených 
parcel stavbou. Stavba bude zasahovat na pozemek parc. č. 277/1 v k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví pí Heleny 
Lesákové, bytem ********* ****, *** ** ******. Pozemek je ostatní plocha (silnice) o výměře 246 m2. Pozemek se 
nachází po pravé straně Dvořákovy ulice při příjezdu od centra směrem k silnici I/12 v úseku před mostem pod 
železniční tratí.  

Dne 20.3.2014 byl doručen dopis čj. 3129/2014 od pí Lesákové, ve kterém nabízí okamžitý prodej pozemku za 
1/4 ceny stanovené znaleckým posudkem, který byl pod č. ZP-4253149/2013 zpracován p. Jiřím Formánkem, 
sídlem Přišimasy 22, 282 01 Český Brod. Cena za uvedený pozemek je stanovená ve výši 134.600 Kč. Na 
základě Pravidel pro výkup pozemků, které byly schváleny zastupitelstvem dne 8.11.2012 usnesením č. Z - 
0126/2013, město vyplatí 1/4 odhadní ceny, která činí 33.650 Kč.    

 

Dopad na rozpočet: 33.650 Kč, hrazeno z kapitoly 2212 - 6121, nutno zařadit do rozpočtového opatření 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-145/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

schválit  v návaznosti na realizaci akce "III/01214 Úvaly u Prahy, průtah" odkup pozemku parc. č. 277/1 v 
k.ú. Úvaly u Prahy ve vlastnictví pí Heleny Lesákové, ***** ********* ****, *** ** ****** za 1/4 ceny 
stanovené znaleckým posudkem t.j. 33.650 Kč 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

předložit materiál na nejbližší jednání zastupitelstva 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 



                     Strana 15/28 

Bod 20. TESKO d ům v Úvalech 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Na základě úkolu z porady vedení byl projednán projektový záměr na rekonstrukci objektu TESKO dům v 
Úvalech. V současné době je využíván jako skladový prostor pro MěÚ, knihovnu a VPS. V případě rekonstrukce 
budou prostory objektu využívány pro základní školu, družinu a hudební školu - v územním plánu města je tento 
objekt veden jako součástí základní školy v lokalitě veřejné vybavení. 

Možností rekonstrukce je úplná demolice objektu do podezdívky výšky cca 80 cm a výstavby nového 
montovaného objektu z tzv. kontejnerové stavby. Jelikož není stavba zapsána v katastru nemovitostí, bylo 
nutné zažádat o uznání stavby na stavebním úřadě v Úvalech. TESKO dům je postaven na podezdívce o výšce 
80 cm a rozměry objektu jsou 13 x 40 m. Jelikož objekt je v záplavové oblasti, je nutné získat kladné stanovisko 
od Povodí Labe a MěÚ - odbor životního prostředí Brandýs nad Labem.  

V současné době probíhá komunikace mezi městem, Povodí Labe a MěÚ - odbor životního prostředí Brandýs 
nad Labem, zda je možno toto stanovisko získat. V případě kladného stanoviska od uvedených orgánů je 
možno zahájit přípravné práce pro získání stavebního povolení. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-146/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o projektovém záměru na rekonstrukci TESKO domu, Podhájí 1283, Úvaly 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 21. P řehled plánovaných rekonstrukcí komunikací v Úvalech  
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

stažen z programu jednání 

Bod 22. Výro ční zpráva 2013 - ve řejné a slavnostní osv ětlení v m ěstě Úvaly v roce 2013 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města zprávu o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou 
mezi společností Eltodo-Citelum s.r.o. a městem Úvaly o nájmu, provozu a správě veřejného osvětlení. Zprávu 
zpracovala firma Eltodo Citelum s.r.o. Zpráva obsahuje vývoj počtu zařízení, počty preventivních a operačních 
zásahů, příčiny nefunkčních zařízení, plán obnovy veřejného osvětlení, atd. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-147/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

zpracovanou Výroční zprávu 2013 od firmy Eltodo Citelum s.r.o., IČ: 25751018 ve věci plnění povinností a 
závazků stanovených Smlouvou mezi společností Eltodo Citelum s.r.o. a městem Úvaly o nájmu, provozu a 
správě veřejného osvětlení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-výro ční zpráva 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 23. Informace o prezentaci firmy Cautum s.r.o. ve věci projektu EPC - řešení úspor elektrické 
energie 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Firma Cautum s.r.o. představila dne 24.3.2014 vedení města prezentaci o svém projektu EPC - řešení úspor 
elektrické energie. Jednání se zúčastnili zástupci firmy Eltodo Citelum (správce veřejného osvětlení) a Ing. Vlk, 
který pro město zpracovával energetické audity na objekty města. Firma nabízela svůj výrobek - zařízení 
(reduktor), který optimalizuje výkyvy elektrického napětí a proudu celé napájecí smyčky. Princip je, že 
prostřednictvím společnosti ESCO/Cautum s.r.o. získá město prostředky, které budou použity jako investice pro 
nákup technologie, dodané zákazníkovi (městu), z provozu technologie plyne zákazníkovi dosažená úspora 
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(100 %), úspora se dle rozhodnutí zákazníka rozdělí v předem stanoveném poměru, např. 30/70 - 30 % tvoří 
okamžitý zisk zákazníka, 70% tvoří splátku investice. Firma garantuje 10% úspory, výnosnost se předpokládá 5-
6 let a životnost reduktoru na 15-20 let. 

Ing. Vlk po nastudování systému EPC doporučuje městu opatrnost, jelikož se domnívá, že dle výpisu z účetní 
uzávěrky z r. 2012 firmy Cautum se jedná o "půjčku". 

Vyjádření Eltoda Citelum s.r.o.: Prezentované zařízení není vhodné pro veřejné osvětlení v Úvalech, na základě 
doložených propočtů je návratnost úspory za regulaci nevhodná investice s ohledem na její využití v delším 
horizontu, neboť při případném postupném přechodu na LED osvětlení se toto zařízení již nevyužije. Tyto 
zařízení jsou vhodná do míst, kde je již nová nebo zrekonstruovaná celá kabelová sít, účinnost tohoto zařízení 
se rapidně snižuje nejen na vrchním vedení, které v obci máte ale zároveň i na starých zemních kabelových 
sítích, které se postupně v rámci obnovy dávají do pořádku. V současné době, je spotřeba veřejného osvětlení 
ve Vašem městě na optimální, velmi nízké úrovni, kdy průměrná spotřeba na jedno svítidlo je 67W/ks a z 
hlediska celorepublikového průměru, který činní 112W/svítidlo je tímto dosti nízká. Doporučuji vynaložit 
prostředky na obnovu v budoucích letech a pak následně přejít s úsporou energie přes LED osvětlení, které za 
tu dobu dojde ještě k lepší účinnosti než je ted. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-148/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informace o prezentaci projektu EPC - řešení úspor elektrické energie firmy Cautum s.r.o., Kubelíkova 
1224/42, 130 00 Praha 3 

I I .   rozhod la  

,že na základě doporučení odborníků se město Úvaly nebude zúčastňovat projektu EPC - řešení úspor 
elektrické energie nabízené firmou  Cautum s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 24. Smlouva o z řízení věcného b řemene č.IV-12-6012878/VB/1A - ČEZ stavba: Úvaly-kVN, 
TS,kNN pro p.p. č.3475/.... Výpustek (te čky za lomítkem jsou zám ěrně uvedeny) 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá radě města ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6012878/VB/1A pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ.24729035, 
zastoupená na základě písemné plné moci společností MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská181/55. Hradec 
Králové, 500 03, IČ: 25968807, stavba: Úvaly-kVN, TS, kNN pro p.p.č.3475/....Výpustek. 

 

Dopad na rozpočet: + 77 138,-Kč položka 6409/2111 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-149/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012878/VB/1A-Úvaly-kVN, TS, kNN pro 
p.p.č.3475/.... Výpustek na pozemcích  parc.č.2299/5, 3475/7, 3475/19, 3475/69 a 3475/70, katastrální 
území Úvaly u Prahy pro společnost ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8,Děčín4, IČ:24729035, 
DIČ: CZ 24729035 zastoupená na základě plné moci společností MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 
181/55, Hradec Králové, 500 03, IČ:25968807 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o z řízení věcného b řemene  

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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Bod 25. Schválení zm ěnových list ů ke smlouv ě o dílo č. 2102-12 - Dostavba a rekonstrukce 
vodovodní sít ě Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic předkládá ke schválení změnové listy č. 1 - 7, které budou podkladem pro zpracování dodatku č. 
3 ke smlouvě o dílo č. 2102-12 týkající se stavby "Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě Úvaly". Na tuto akci 
obdrželo město Úvaly dotaci z programu OPŽP. Změnové listy upravují níže uvedené změny: 

Změnový list č. 1: Rekonstrukce VDJ Rohožník, VDJ Úvaly-Jih - rozšíření MaR - z důvodu změny provozovatele 
vodohospodářské sítě z VaK Mladá Boleslav na provozovatele Stavokomplet s.r.o. - elektrotechnologická část - 
přenosy dat 

Změnový list č. 2: Změna trasy u benzinky - na základě požadavku ŘSD ČR bylo zjištěno, že nelze dodržet 
ochranná pásma jednotlivých sítí  

Změnový list č. 3: změna sání a výtlaku na ATS vodojemu Jih - změna dimenze přívodného potrubí z profilu 
DN150 na profil DN100 (příprava pro budoucí AT stanici) 

Změnový list č. 4 - změna střechy AK a zkrácení výústního potrubí - změna provedena na základě požadavku 
provozovatele Stavokomplet s.r.o. (původně měla být střecha zelená osázená suchomilnými rostlinami) 

Změnový list č. 5 - VDJ Jih - přeložka optokabelu - dle geodetického zaměření skutečného stavu - přeloženo 
pouze 1.154 m (mělo být o 1 846 m více) 

Změnový list č. 6 - utěsnění spáry dna/stěny ve vodojemu Rohožník 

Změnový list č. 7 - obnova komunikací k ČS Fibichova (ul. Fibichova, Purkyňova, Otokara Březiny) 

Dosažena finanční úspora za změnové listy: - 1.767.657,01 Kč. 

Na provedení dodatečných stavebních prací bylo provedeno jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU). 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-150/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

změnové listy č. 1 - 7 ke smlouvě o dílo č. 2102-12 na stavbu "Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě 
Úvaly" ve výši - 1.767.657,01  Kč - provedené změny (vícepráce, méněpráce) 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2102-12 na stavbu "Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě 
Úvaly" 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly-zm ěnové listy souhrn 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 26. Opravy nát ěrů venkovní strany oken DPS 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Usnesením rady města č.R-51/ 2014 ze dne 12.2.2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení malého rozsahu mimo 
režim zákona o zadávání veřejných zakázek č.137/ 2006 Sb. a řídící se směrnicí č.1/2014 města Úvaly o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na opravu nátěrů venkovní strany oken DPS Úvaly.   

V určeném termínu byly doručeny tři cenové nabídky těchto uchazečů: 

1.Domitom s.r.o. Potoční 189, Kleneč, Roudnice nad Labem              232.289,- Kč vč.DPH 

2.Profi Color s.r.o. Nová Ves II č.4, Český Brod                              196.953,- Kč vč.DPH 

3.Arnošt s.r.o. Tismice 19, Český Brod                                           223.916,- Kč vč.DPH  

Výběrová komise ve složení:  

předseda Ing.Michal Breda, členové Bc.Petr Matura, pí Adriana Bednarčíková, p.Pavel Murarik při své činnosti 
vyřadila uchazeče č.1. Domitom s.r.o. Potoční 189, 413 01 Kleneč, Roudnice n.Labem, neboť cenová nabídka 
neobsahovala seznam služeb obdobného charakteru.  
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Na základě hodnotícího kriteria (nejnižší nabídková cena) komise vyhodnotila cenové nabídky a doporučuje 
uzavřít Smlouvu o dílo s uchazečem č.2. Profi Color s.r.o. Nová Ves II č.4, 282 01 Český Brod  

 

Dopad na rozpočet města činí 196.953,- Kč vč.DPH z kapitoly 3612/ 77- 5171 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-151/2014 

Rada města Úvaly 

I .   rozhod la  

1.v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "„Opravy 
nátěrů venkovní strany oken DPS Úvaly" o vyřazení uchazeče č.1.Domitom s.r.o. Potoční 189, 413 01 
Kleneč, Roudnice nad Labem, IČ: 272 89 371 z důvodu nesplnění zadávacích podmínek a požadavků 
zadavatele- cenová nabídka neobsahovala seznam služeb obdobného charakteru. 

2.v souladu s doporučením komise pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "„Opravy 
nátěrů venkovní strany oken DPS Úvaly" o přidělení zakázky firmě: Profi Color s.r.o. Nová Ves II č.4, 282 01 
Český Brod, IČ: 629 67 002, Nabídková cena činí 196.953,- Kč vč.DPH 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 27. Zám ěr pronájmu části pozemku parc. č.1415, k.ú.Úvaly u Prahy o celkové vým ěře 15m2 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 28.3.2014 byla na MěÚ Úvaly doručena žádost ohledně pronájmu části pozemku parc.č.1415 o velikosti 
15m2. Pí Bartošková požádala Stavební úřad o potvrzení existence stavby (prodejní stánek - Tabák), který je 
umístěn u komunikace ulice Pražská, Úvaly. Prodejní stánek pí Bartošková vlastní od roku 1991. Odborem 
investic a dopravy bylo zjištěno, že stánek stojí na pozemku parc.č.1415, který vlastní Město Úvaly a pí 
Bartošková nemá s městem Úvaly uzavřenou nájemní smlouvu o pronájmu výše uvedeného pozemku. 

Na základě této žádosti , předkládá odbor investic a dopravy radě města ke schválení vyhlášení záměru na 
pronájem části pozemku parc.č.1415, k.ú. Úvaly u Prahy o celkové výměře 15m2 za účelem instalace 
prodejního stánku. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-152/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č.1415, k.ú.Úvaly u Prahy o výměře 15m2 za účelem 
instalace prodejního stánku 

I I .   jm enu je  

výběrovou komisi v tomto složení: 

Ilona Reicheltová, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Eva Kopecká 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zveřejnit záměr tohoto pronájmu ve smyslu §39 odst.1, zákona č.128/2000 Sb. v platném znění 

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

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 28. Projektový manažer vodohospodá řských investic m ěsta Úvaly - poskytování odborného 
poradenství a koordinace vodohospodá řských investic. 
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Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

V souvislosti s výstavbou velkých vodohospodářských investic prováděla fy VRV, a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 
Praha 5, IČ 47116901 činnost tzv. projektového manažera, která skončila k 31.12.2013. 

Na základě změny provozovatele, plánováním dalších VHS investic a přípravy, koordinace a odborného 
poradenství je nutné zabezpečit tyto činnosti odbornou firmou. Doporučujeme dle vnitřní směrnice č.2/2014 
města Úvaly, kdy je nutné oslovit minimálně 3 účastníky včetně fy VRV, a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 
47116901, která má v tomto směru potřebné informace a přehled o vodohospodářské situaci v Úvalech, jelikož 
se touto problematikou vodního hospodářství v našem městě dlouhodobě zabývá. 

Výkon činnosti předpokládáme na období 04/2014-12/2014 tj. období 9 měsíců. 

Jedná se o zakázku malého rozsahu, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek s tím, že dle vnitřní 
směrnice č.2/2014 města Úvaly musí být osloveni minimálně 3 účastníci na podání nabídky. 

Odbor investic a dopravy doporučuje oslovit 4 uvedené účastníky  na podání nabídky:  

- Vodohospodářské inženýrské služby, a.s., Křížová 472/47, 150 39 Praha 5, IČ 60193689 

- EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČ 25184750 

- VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové, IČ 48153362 

- VRV, a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 

 

Dopad na rozpočet: Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem předpokládáme pravidelné platby cca 
20.000,- Kč měsíčně, tj.180.000,- Kč za 9 měsíců z položky 2310/5169. 

Starosta upozornil na vydanou vnitřní směrnici článek 2 bod 5... 

Ing. Breda a Mgr. Poláková vyjádřili nesouhlas s tímto materiálem. 

JUDr. Petržílek navrhl, aby byla uzavřena rámcová smlouva na projektového manažera. 

Radní doporučili schválit objednávky na konkrétní činnosti, které jsou uvedeny v příloze. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-153/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  se  

zajištěním činnosti projektového manažera s firmou VRV, a.s., Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5, IČ 
47116901a.s. formou objednávky za celkovou částku ve výši 180.000 kč včetně DPH do 31.12.2014 a 
konkrétně na činnosti dle přílohy usnesení 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly -P ředmět objednávky - Projektový manažer 
vodohospodá řských investic m ěsta Úvaly 

přijato    pro: 3, proti: 2, zdržel se: 0 

Bod 29. Výb ěrové řízení malého rozsahu na dodavatele stavebních prací  na zpevn ěnou plochu p řed 
ZŠ Úvaly 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Provoz na náměstí Arnošta z Pardubic se neustále zhušťuje. V souvislosti se stále se rozšiřujícím městem 
přibývá i žáků, kteří dochází do ZŠ Úvaly. Většinu těchto žáků vozí do školy rodiče, což má za důsledek, že 
zejména v ranních hodinách tj.: od 7 do 8 hodin je provoz na náměstí kritický. Na základě této skutečnosti odbor 
investic a dopravy na pokyn porady vedení nechal zpracovat studii parkování před ZŠ Úvaly. Zpracovatel 
vytvořil několik návrhů, které byly předloženy na jednání výboru pro výstavbu dne 26. 8. 2013. Výbor pro 
výstavbu doporučil varianty C a D k projednání na veřejném zasedání zastupitelstva města. Varianta D byla na 
žádost členů výboru pro výstavbu ještě rozšířena o dvě podvarianty. Jediný rozdíl v podvariantách D je v 
kolmých, šikmých a podélných parkovacích stáních. Dne 26.9.2013 Zastupitelstvo města doporučilo pokračovat 
ve variantě C a pověřilo uvolněného místostarostu Ing. Bredu zajištěním dalších stupňů projektové 
dokumentace dle finančních možností města Úvaly, usnesení č. Z - 122/ 2013. Na základě těchto skutečností 
bylo nutné vybrat dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 
výběr zhotovitele včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru. Odbor investic a dopravy v souladu s 
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usnesením Rady č. 25/2014 ze dne 15. 1. 2014 připravil zadávací dokumentaci. V souladu s vnitřní směrnicí č. 
3/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu na 
dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota (cena) byla  předpokládaný výdaj  cca 150.000 Kč bez DPH. 
Obeslány byly 3 firmy. Na základě usnesení Rady města č. R-62/2014 byla zakázka přidělena firmě PONTEX 
se sídlem Bezová 1658, Praha 4 za celkovou cenu 148 720 Kč bez DPH. V současné době se dokončuje výše 
uvedená projektová dokumentace a jelikož mají práce proběhnout v období letních prázdnin je nutné vybrat 
dodavatele stavebních prací. 

Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 900 000 Kč bez DPH (2212/6121 daň z nemovitosti)  

Obesláno bude minimálně 5 firem: 

1. Trames s.r.o., Tyršova 419, 25083 Škvorec  

2. Jiří Hovorka, Hradešín 145, 28201 Český Brod 

3. K+K stavby s.r.o., Ježkova 613, 25091 Zeleneč 

4. František Páv, Mrzky 92, 28201 Český Brod 

5. Swietelsky stavební s.r.o. Tábor-Smyslov P.O.Box 38, 39002 Tábor 

 

Zároveň bude záměr zveřejněn na profilu zadavatele. 

 

Dopad na rozpočet: 2 900 000 Kč bez DPH - 2212/6121 je zahrnuto v rozpočtu města 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-154/2014 

Rada města Úvaly 

I .   vyh lašu je  

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací na akci: „Zpevněná 
plocha před ZŠ Úvaly“. Předpokládaná hodnota zakázky činí 2 900 000 Kč bez DPH (2212/6121) 

I I .   jm enu je  

členy sloučené komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: 

Členové: lona Reicheltová, Ing. Richard Sajdl, Ing. Josef Horák, Ing. Michal Breda, Martin Němeček,  

Náhradníci: MUDr. Jan Šťastný, Anežka Růžičková, Bohuslav Prokůpek, Milan Švihla, Eva Kopecká 

I I I .   pověřu je  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zpracováním zadávací dokumentace 

IV.   pověřu je  

1.  uvolněného místostarostu 

1.  Bredu kontrolou zadávací dokumentace 

V.   pověřu je  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajištěním plnění tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 30. Poptávkové řízení pro podání nabídky "Vodovod m ěsta Úvaly - provozní řád" 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá Radě města ke schválení poptávkové řízení pro podání nabídky "Vodovod 
města Úvaly - provozní řád", které je prováděno mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek č.137/2006 
Sb. a řídí se směrnicí č.2/2014 města Úvaly o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výše uvedenou 
zakázku. Město Úvaly bude kolaudovat stavbu "Dostavba a rekonstrukce vodovodní sítě v Úvalech", ke 
kolaudaci je nutné předložit provozní řád vodovodu Úvaly, jelikož podkladem pro zpracování provozního řádu 
vodovodu je skutečné provedení stavby /které v současné době město od zhotovitele ještě nemá/, bude toto 
skutečné provedení stavby předáno zhotovitelem při kolaudaci stavby a zároveň poskytnuto zpracovateli 
nového provozního řádu vodovodu Úvaly. Termín plnění odevzdání provozního řádu 05/2014. 
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Budou osloveni 3 účastníci k podání nabídky. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena, 
včetně DPH. 

 

Dopad na rozpočet: Předpokládaná hodnota zakázky je 150.000,- Kč bez DPH /s DPH 181.500,- Kč/ z kapitoly 
2310-5171 

Radní (Ing. Breda, Mgr. Poláková) uvedli, že zpracování provozního řádu již mělo být obsaženo ve smlouvě se 
Stavokompletem. P. Štěpánovský se domnívá, že zpracování provozního řádu by se dalo zpracovat dle vzorů 
na internetu na odboru investic. 

Podnět - oslovit 5 firem na zpracování "Vodovod města Úvaly - provozní řád" (pí Reichletová). 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-155/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

provedením poptávkového řízení, které je prováděno mimo režim zákona a řídí se směrnicí č.2/2014 města 
Úvaly o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "Vodovod města Úvaly - provozní řád" 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

nepřijato    pro: 2, proti: 0, zdržel se: 3 

Bod 31. Petice ob čanů města Úvaly:ul.Horova a Na Ztraceném Korci - stavba s plaškové kanalizace 
Předkladatel:  

OID dostal k vyřízení Petici občanů města Úvaly, kde je požadováno zajištění stavby splaškové kanalizace v 
oblasti Horova čtvrť, v ulicích Horova a Na Ztraceném Korci. Vzhledem k předcházejícím problémům s majiteli 
pozemků v ul. Na Ztraceném Korci požádal starosta o zpracování návrhu odpovědi fy.VRV, která v rámci 
činnosti projektového manažera spolupracovala při jednáních s majiteli pozemků. 

NÁVRH V PŘÍLOZE. 

Upřesňující údaje: 

04-06/2014: termín podání žádosti o dotaci. 

Stavební povolení: musí být doloženo k rozhodnutí o přiznání dotace. 

11/2015: ukončení stavby včetně veškerého financování obce. 

12/2015: závěrečné vyúčtování. 

NUTNO ZAJISTIT: 

-úpravu PD pro SP - dle požadavků nového stavebního zákona 

-majetkové vypořádání: buď odkoupení pozemků, nebo smlouva o právu zřízení stavby na cizím pozemku 

-zpracování prováděcí dokumentace pro výběr dodavatele stavby (vč.VŘ na projektanta) 

-výběrové řízení na dodavatele stavby + zpracování zadávací dokumentace. 

Do této výzvy není reálně možné vše zadministrovat v požadovaných termínech a hrozí riziko zbytečně 
vynaložených nákladů. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-156/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

1.  Zastupitelstvu města Úvaly 

1.  zahájit přípravu akce - stavba splaškové kanalizace a vodovodu v oblasti Horova čtvrť v ulicích 
Horova a Na Ztraceném Korci za předpokladu, že dojde nejdříve k vyřešení majetkoprávních stavů 
v dotčené lokalitě 

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

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 32. Zápis č.2/2014 z jednání komise pro bezpe čnost a prevenci kriminality konané dne 7.4.2014. 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Odbor investic a dopravy předkládá Radě města zápis č.2/2014 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci 
kriminality konané dne 7.4.2014 od 18.00 hod., v zasedací místnosti MěÚ Úvaly, Pražská 276, Úvaly 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-157/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

zápis č.2/2014 z jednání komise pro bezpečnost a prevenci kriminality konané dne 7.4.2014 

Příloha k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zápis č.2/2014 - komise pro bezpe čnost a prevenci kriminality 
7.4.2014 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 33. Chodník podél státní silnice III/10164 od k řižovatky s ulicí Diamantová na zastávku 
autobusu v Horoušánkách u Prahy 
Předkladatel:  

Na základě úkolu z porady vedení byl poptán projektant Ing. Tomáš Hocke, sídlem nám. 14. října 159/6, 150 00 
Praha pro podání cenové nabídky na akci "Chodník podél státní silnice III/10164 od křižovatky s ulicí 
Diamantová na zastávku autobusu v Horoušánkách u Prahy". Celková cena na vypracování projektové 
dokumentace včetně slepého výkazu výměr a oceněného rozpočtu je 98.000 Kč bez DPH (118.580 Kč včetně 
DPH). V cenové nabídce je zahrnuto geodetické zaměření v hodnotě 10.000 (12.100 Kč včetně DPH), zajištění 
stávajících inženýrských sítí v hodnotě 6.000 Kč (7.260 Kč včetně DPH), studie v hodnotě 5.000 Kč bez DPH 
(6.050 Kč včetně), projektová dokumentace pro ÚR stavby v hodnotě 15.000 Kč bez DPH (18.150 Kč včetně 
DPH), projednání s dotčenými orgány státní správy včetně získání ÚR v hodnotě 15.000 Kč bez DPH (18.150 
Kč včetně DPH), projektová dokumentace pro SP stavby v hodnotě 25.000 Kč bez DPH (30.250 Kč včetně 
DPH), projednání s dotčenými orgány státní správy včetně získání SP v hodnotě 15.000 Kč bez DPH (18.150 
Kč včetně DPH), výkaz výměr včetně kontrolního rozpočtu investora 7.000 Kč bez DPH (8.470 Kč včetně DPH). 

Při zadání veřejné zakázky bude postupováno v souladu s článkem 2 bod 5 vnitřní směrnice č. 2/2014. 

  

Nově zrealizovaný chodník bude sloužit pro obyvatelé z lokality U Horoušánek v Úvalech - spojení lokality U 
Horoušánek v Úvalech s autobusovou zastávkou Horoušany, Horoušánky, náves v Horoušánkách u Prahy.  

 

Dopad na rozpočet:  

varianta A - 98.000 Kč bez DPH (118.580 Kč včetně DPH), hrazeno z kapitoly 2212 - 6121 - bude financováno z 
daní 

varianta B - 15.000 Kč bez DPH (18.150 Kč včetně DPH) - geodetické zaměření v hodnotě 10.000 (12.100 Kč 
včetně DPH), studie v hodnotě 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně), hrazeno z kapitoly 2212 - 6121 - bude 
financováno z daní 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-158/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  s  

vystavením objednávky na zpracování studie a geodetické zaměření na akci "Chodník podél státní silnice 
III/10164 od křižovatky s ulicí Diamantová na zastávku autobusu v Horoušánkách u Prahy" u Ing. Tomáše 
Hockeho, sídlem nám. 14. října 159/6, 150 00 Praha 5 v hodnotě 15.000 Kč bez DPH (18.150 Kč včetně 
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DPH) - hrazeno z kapitoly 2212 - 6121 (bude financováno z daní). V ceně je zahrnuto geodetické zaměření v 
hodnotě 10.000 (12.100 Kč včetně DPH), studie v hodnotě 5.000 Kč bez DPH (6.050 Kč včetně) 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

města podpisem objednávky 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zajistit realizaci usnesení 

přijato    pro: 4, proti: 0, zdržel se: 1 

Bod 34. Zám ěr pronájmu části pozemku parc. č.3476/2, k.ú.Úvaly u Prahy o celkové vým ěře cca 
3x10m 
Předkladatel: Ilona Reicheltová, vedoucí odboru investic a dopravy OID 

Dne 3.4.2014 byla na MěÚ Úvaly doručena žádost ohledně pronájmu části pozemku parc.č.3476/2, k.ú.Úvaly u 
Prahy pro účel umístění reklamní plochy. Na základě této žádosti předkládá odbor investic a dopravy Radě 
města ke schválení vyhlášení záměru na pronájem části pozemku parc.č.3476/2 , k.ú.Úvaly u Prahy za účelem 
umístění reklamní plochy o velikosti 3 x 10m. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-159/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č.3476/2, k.ú. Úvaly u Prahy o výměře 3x10m za účelem 
umístění reklamní plochy 

I I .   jm enu je  

výběrovou komisi v tomto složení: 

Ilona Reicheltová, Blanka Viktorová, Adriana Bednarčíková, Ing.Arch. Martina Bredová, Eva Kopecká 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru investic a dopravy OID 

zveřejnit záměr tohoto pronájmu ve smyslu §39 odst.1, zákona č.128/2000 Sb. v platném znění 

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

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 35. Souhlas s uzavíráním dohod o splátkách - mí stní poplatek za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho p řipojení na stavbu vodovodu a kanalizace 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Město Úvaly vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místním poplatku za zhodnocení stavebního 
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovou a kanalizace, ve znění obezně závazné vyhlášky 1/2011, 
3/2011 a 3/2013. V souvislosti s vybudovanou kanalizací a vodovodem ve městě, se stali  mnozí vlastníci 
nemovitostí poplatníky tohoto místního poplatku. Někteří poplatníci se dotazují na možnost uzavření dohody o 
splátkách na tento poplatek. Mnozí jsou v tíživé finanční situaci a nejsou schopni poplatek uhradit  jednorázově 
(jedná se o částky 30 - 130 tis. Kč - dle velikosti pozemku). V souladu s § 84 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích je 
souhlas s uzavíráním těchto dohod vyhrazen zastupitelstvu. Možnost uzavírání dohod byla konzultována s 
právníkem města, který upřesnil podmínky za kterých by byly dohody uzavírány, návrh dohody bude přílohou 
usnesení zastupitelstva. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-160/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  



                     Strana 24/28 

1.  zastupitelstvu souhlasit s uzavíráním dohod o splátkách delších než 18 měsíců na místní poplatek za 
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace za těchto 
podmínek: 
- doba splatnosti nesmí být delší než 36 měsíců 
- splátky nesmí být nižší než 1 000,- Kč 
- dlužná částka bude úročena běžným zákonným úrokem  
- splátky budou sjednány pod ztrátou výhody splátek 

2.  zastupitelstvu pověřit radu města schvalováním uzavíraných dohod o splátkách ve smyslu tohoto 
usnesení 

I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 36. Žádost o finan ční příspěvek na osobního asistenta 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na MěÚ byla doručena žádost o finanční příspěvek na asistenta k individuální práci ve školském zařízení pro 
žáka Zakladní školy praktické Český Brod, D***** Š*******, nar. *********, bytem *********** ****, Úvaly. Matka 
žádá o příspěvek ve výši 120 Kč/hod. x 60 hodin za měsíc t.j. 7 200 Kč měsíčně. Sociálním šetřením zjištěno, 
že rodina pečuje ještě o invalidního sourozence jmenovaného. Správní odbor navrhuje příspěvek poskytnout 
jako jednorázovou výpomoc při řešení sociální situace rodiny, jeho výše je na zvážení rady města. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-161/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s poskytnutím finančního příspěvku na asistenta k individuální práci ve školském zařízení pro žáka Zakladní 
školy praktické Český Brod, D***** Š*******, nar. *********, bytem *********** ****, Úvaly ve výši  25.000,- Kč 
jako jednorázovou výpomoc při řešení sociální situace rodiny 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 37. Dohoda o užívání v ěci se Základní školou Úvaly, okres Praha-východ - v ybavení volebních 
místností pro volby do Evropského parlamentu 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Správní odbor předkládá radě k odsouhlasení dohodu o užívání věci dle občanského zákoníku - vybavení 
volební místnosti v době konání voleb do Evropského parlamentu  včetně doby pro sčítání hlasů v objektu 
Základní školy Úvaly, okres Praha-východ. Tyto náklady budou městu proplaceny v rámci úhrady nákladů 
voleb. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-162/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s uzavřením dohody o užívání věci se Základní školou Úvaly, okres Praha-východ - vybavení volební 
místnosti pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23.5. - 24.5.2014 za cenu 4 500,- Kč 

I I .   pověřu je  

starostu města podpisem dohody 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - dohoda - ZŠ Úvaly 
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přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 38. Dohoda o užívání v ěci s M ěstským domem d ětí a mládeže Úvaly - vybavení volebních 
místností pro volby do Evropského parlamentu 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Správní odbor předkádá radě k odsouhlasení dohodu o užívání věci dle občanského zákoníku - vybavení 
volební místnosti v době konání voleb do Evropského parlamentu  včetně doby pro sčítání hlasů v objektu 
Městského domu dětí a mládeže Úvaly. Tyto náklady budou městu proplaceny v rámci úhrady nákladů voleb. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-163/2014 

Rada města Úvaly 

I .   souh las í  

s uzavřením dohody o užívání věci s Městským domem dětí a mládeže Úvaly - vybavení volební místnosti 
pro zajištění voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23.5. - 24.5.2014 za cenu 4 500,- Kč 

I I .   pověřu je  

starostu města podpisem dohody 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  zajistit realizaci tohoto usnesení 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - dohoda - MDDM Úvaly 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 39. Informace Základní školy Úvaly, okres Praha -východ - smlouva o výp ůjčce 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

V souladu se zřizovací listinou informuje Základní škola Úvaly, okres Praha-východ zřizovatele o uzavřené 
smlouvě o výpůjčce. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-164/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

informaci o smlouvě o výpůjčce, krerou uzavřela Základní škola Úvaly, okres Praha-východ: 

- Ing. Pavel Měšťánek - sklep/kotelna 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - smlouva o výp ůjčce 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 40. Členství v komisi pro sport a turistiku 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Na podnět předsedy komise pro sport a turistiku p. Krutského je předkládán návrh na odvolání  p.Vladimíra 
Minaříka a p. Pavla Poláka z komise pro sport a turistiku z důvodu jejich dlouhodobé neúčasti na jednáních 
komise. Navrhuje jmenovat novým členem Ing. Richarda Konečného. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-165/2014 

Rada města Úvaly 

I .   odvo lává  
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z komise pro sport a turistiku  p. Vladimíra Minaříka, bytem Chorvatská 1272, Úvaly a p. Pavla Poláka, 
bytem Pod Slovany 1009, Úvaly z důvodu jejich dlouhodobé neúčasti na jednáních komise z důvodu 
neúčasti 

I I .   jm enu je  

členem komise pro sport a turistiku Ing. Richarda Konečného,  bytem ****** ****, ***** 

I I I .   uk ládá  

1.  vedoucí odboru správního OSPR 

1.  vyrozumět výše uvedené ve smyslu tohoto usnesení 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 41. Zápisy z jednání komisí 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Radě města jsou předkládány zápisy z jednání komise - redakční rady měsíčníku Život Úval a kulturní komise. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-166/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

- zápis č.4/2014 z jednání redakční rady měsíčníku Život Úval 

- zápis č.5/2014 z jednání kulturní komise 

Příloha č.1 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zápis č.4/2014 z jednání redak ční rady m ěsíčníku Život Úval 

Příloha č.2 k usnesení Rady m ěsta Úvaly - zápis č.5/2014 z jednání kulturní komise 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 42. Stanovení po čtu členů zastupitelstva na volební období 2014 - 2018 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

V souladu s § 37 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění  je třeba, aby zastupitelstvo stanovilo počet 
členů zastupitelstva pro volební období 2014 - 2018. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-167/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  

zastupitelstvu stanovit v souladu s § 37 zák.č.128/2000 Sb., v platném znění počet členů zastupitelstva 
města na volební období 2014 - 2018 na 15 členů 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 43. Žádost Okresního soudu Praha-východ o sou činnost - volba p řísedícího 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Odbor správní předkládá radě žádost Okresního soudu Praha-východ o zvolení přísedícího Okresního soudu 
Praha-východ. Pro volební období 2010 - 2014 byla zastupitelstvem města na funkci přísedící zvolena pí. Hana 
Drahotová, nar. *********, bytem ******* ******** ****, *****, která souhlasí se svou  kandidaturou na na další 
volební období 2014-2018. 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-168/2014 

Rada města Úvaly 

I .   doporuču je  
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zastupitelstvu zvolit pí. Hanu Drahotovou, **** *********, bytem ******* ******** ****, ***** do funkce přísedící 
Okresního soudu Praha-východ pro volební období 2014 - 2018 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

44. Různé 

Bod 45. P řijetí  finan čního daru na akci Bezpe čná sobota 
Předkladatel: Jana Tesařová, tajemník úřadu 

Odbor správní předkládá radě ke schválení darovací smlouvu - finanční dar ve výši 2000,- Kč od společnosti 
ALMECO, s.r.o., IČ 25733346,  který  je účelově vázán na zabezpečení akce Bezpečná sobota. 

Usnesení má vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-169/2014 

Rada města Úvaly 

I .   schva lu je  

přijetí účelového finančního daru od společnosti ALMECO, s.r.o., IČ 25733346 v částce 2.000,- Kč, který je 
určen na zajištění akce Bezečná sobota 

I I .   pověřu je  

1.  starostu 

podpisem darovací smlouvy 

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

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

Bod 46. Kontrola pln ění usnesení rady m ěsta 2011 - 2013 
Předkladatel: Jan Šťastný, starosta 

Byla provedena  kontrola usnesení přijatých v roce  2011- 2013 

Trvající usnesení z roku 2011: 0313,0175, 051 

2012: 0167,0167,0213,070,0182,0348,0417,070,083,0167,0169,0213,0311, 

2013: 
084,085,086,304,305,306,354,416,418,422,0166,0181,0182,0194,314,303,084,085,086,0181,0182,235,226,22
8,241,247,250,252,261,271,0133,429,449,463,465,469,494, 

2014: 
11,16,17,19,20,25,30,31,49,50,51,54,55,61,62,64,65,68,69,70,71,38,63,66,67,72,75,77,80,81,83,95,96,98,100,
101,1020,104,109,110,111,112,113,115,117,118,123,124,125,114,126,97 

Usnesení nemá vliv na rozpočet. 

 

Usnesení č.R-170/2014 

Rada města Úvaly 

I .   bere  na  vědom í 

splnění usnesení rady:2012-071,0311,0133,0348,0387,0450 

2013:0127,0123,0144,0147,0155,0265,0273,0194,212,213,214,225,230,239,227,231,233,234,216,218,236,
232,238,240,221,248,242,246,244,254,265,250,251,253,254,257,258,259,260,262,264,269,270,271,272,27
5,276,277,278,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,0324,
0164,0166,303,307,316,315,318,320,322,3323,324,325,327,328,333,335,337,338,340,341,342,344,346,348
,349,352,353,356,396,398,399,400,395,404,405,406,407,408,409,412,413,415,314,419,458,459,460,445,44
8,419,421,423,424,425,426,427,428,431,433,434,435,436,437,438,439,440,442,443,444,446,447,450,451,4
52,454,456,468,472,476,477,479,481,493,484,485,486,491,493,496,497,499,500,501,502,489 

2014: 6,7,3,13,14.15,5,17,19,20,21,22,24,25,26,27,33,36,40,43,44,45,51,52,53,59,60,90,93,107,127 

přijato    pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 
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47. Ukončení jednání 

 
 

 

 

Podnět  - p. Štěpánovský - znečišťování životního prostředí ulice Guth - Jarkovského, prošetření stížnosti, opakovaně 
vyzvat MeÚ Brandýs nad Labem k prošetření. Je možné podat žalobu i občany dotčené lokality (p. Prokůpek). 

 

Starosta ukončil jednání v 21:36 hodin. 

 

 

 
MUDr. Jan Š ťastný  

starosta 
 

  
  
 

  
  

 

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. 



RO č. 2-2013 2014 2014 RO č.1 2014 RO č.2

Návrh 2014 

RO č.3

OdPa OdPaPol Popis

0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze zav. čin 14 300 000 12 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000
0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1 300 000 1 090 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 12 850 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 28 000 000 31 000 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000

1334 odvod za odnětí půdy 3 700 0 0 0 0
0000 1339 popl. za komunální odpad 3 930 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000 3 800 000
0000 1341 popl. ze psů 266 000 260 000 260 000 260 000 260 000
0000 1343 Popl. za užívání veř. prostranství 59 000 75 000 75 000 75 000 75 000
0000 1344 popl. ze vstupného 12 000 3 000 3 000 3 000 3 000
0000 1345 popl. z ubytovací kapacity 34 000 10 000 10 000 10 000 10 000
0000 1347 Popl. za provoz. výh. hrací přístroj 0 0 0 0 0

1348 Poplatek za zhodnocení pozemku 620 000 620 000 620 000 620 000
0000 1351 Ostatní popl. z činností (loterie) 1 261 000 902 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0000 1361 Správní poplatky 1 461 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
0000 1511 Daň z nemovitosti 7 642 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000 7 600 000

1348 poplatek za zhodnocení pozemku 0 0 0 0 0
2481 exekuce - Trojánková 244 000 899 000 899 000 899 000
4116 Úřad práce UZ13234 90 000 66 000 66 000 66 000 66 000

0000 2420 Splátky půjček Sokol 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
0000 4111 Neinv dotace PAP 0 0 0 0 0

4111 Volby 110 271
4111 Neinv dotace -volby prezident 95 506

0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR 6 859 400 6 859 400 6 859 400 6 859 400 7 085 600
0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 440 000 600 000 440 000 440 000 440 000

4116 MMR dotace povodň 30 000 0 0 0 0
4122 Dotace hasiči povodně 608 922 0 0 0 0
4116 Dotace CZch Point 85% 0 0 0 0
4122 Dotace - bezpečnost na silnicích 0 0 0 0
4222 Inv.DOTACE MŠ 3 0 0 0 0

0000 4116 Dotace -auto bioodpad
4122 Dotace Hrad Skara 371 700 371 700 371 700 371 700

0000 4122 Dotace-Obnova sochy Arnošta z Pardubic 250 800 250 800 250 800 250 800
4122 Dotace Cesty v Úvalech 371 250 371 250 371 250 371 250
4216 DOTACE KANALIZACE 272 038 0 0 0 0

4 624 650
4216 DOTACE VODA 2 067 370 9 699 670 9 699 670 9 699 670 9 699 670

35 145 303
4216 DOTACE Č.P. 65 3 759 506 7 200 000 7 200 000 7 200 000 7 200 000
4213 DOTACE RYBNÍKY 229 325 0 184 519 184 519 184 519
4216 Dotace MŠ Cukrovar 2 981 236 12 952 284
4222 dotace parková zahrada č.18 3 619 057 0 0 0 0
4213 dotace zeleň 325 072 0 0 0 0
4116 pečovatelská sl. - příspěvek KÚ 948 000 900 000 900 000 900 000 948 000
8115 rezerva z daně z nemovitosti 6 723 836 9 290 895 9 290 895 9 290 895
8115 úspora - aukce na energie 500 000 500 000 500 000 500 000
8115 financování z rezervy developera 14 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
4223 Inv DOTACE ZŠ 0 0 0 0 0

2212 3121 dary na dlouh.maj. 351 570
231031213121 dary na dlouh.maj. 120 000
2310 2132 vodovod - pronájem řadu 1 311 748 891 000 891 000 891 000 891 000
2321 2132 kanalizace - Pronájem čistírny 3 490 022 3 219 000 3 219 000 3 219 000 3 219 000
3113 2111 ZŠ - služby (byty) 46 000 23 000 23 000 23 000 23 000
3113 2132 ZŠ - nájem (byty) 326 000 154 000 154 000 154 000 154 000
3114 2111 spec. škola - služby  0 0 0 0 0
3114 2132 spec. škola - pronájem 0 0 0 0 0
3314 2111 knihovna - poplatky 75 400 50 000 50 000 50 000 50 000
3349 2111 Život Úval - inzerce 272 000 60 000 60 000 60 000 60 000
3399 2111 kultura 71 000 10 000 10 000 10 000 10 000
3399 2321 kultura – dary 74 500 20 000 20 000 20 000 20 000
3412 2132 Koupaliště - pronájem 79 600 0 0 0 69 500
3429 2111 Tesko - služby 0 15 000 15 000 15 000 15 000
3429 2132 Tesko - pronájem 4 200 6 000 6 000 6 000 6 000
3744 2322 pojistné náhradya-povodně 559 889 0 0 0
3519 2111 zdrav. střed.- služby 0 0 0 0 0
3519 2132 zdrav. střed.- pronájem 775 800 775 800 775 800 775 800 775 800
3519 2322 Pojistná náhrada 0 0 0 0 0
3612 2111 byty - služby 1 840 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000 1 240 000
3612 2132 byty - pronájem 3 181 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000 3 210 000
3612 3113 byty – prodej majetku 0 0 0 0 0
3612 2321 Neinv dary 0 0 0 0 0
3613 2111 nebytové služby 167 000 108 000 108 000 108 000 108 000
3613 2132 nebytové - pronájem 630 000 1 683 000 680 000 680 000 680 000
3632 2111 hřbitov - služby 127 000 130 000 130 000 130 000 130 000
3631 2132 nájemné Eltodo 1 600
3633 2111 věcné břemeno 8 700
3722 2111 odpady - vratka za tříděný odpad 926 000 500 000 900 000 900 000 900 000
4351 2111 pečovatelská klienti 397 000 500 000 400 000 400 000 400 000
5512 2111 hasiči - služby 19 000 4 000 4 000 4 000 4 000
5512 2132 hasiči - nájem 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
5512 3113 prodej has.auta 80 650
6171 2321 přijaté neinv.dary 59 000
6171 2111 prodej dřeva z těžby 50 000 50 000 50 000 50 000
6171 2111 vývěska, kopírování 26 000 50 000 50 000 50 000 50 000
6310 2141 Příjmy  z úroků 99 600 100 000 100 000 100 000 100 000
6310 2210 Pokuta Hausdorf 0 0 0 0 0
6310 2210 Pokuta žp 0 0 0 0 0
6310 2211 Přijaté sankční platby 23 400 20 000 20 000 20 000 20 000
6409 2322 pojistné náhradya-povodně 0
6409 3111 Přijmy z prodeje nemovitostí 3 900 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000 3 600 000
6409 2131 pronájem pozemků 100 000 12 000 12 000 12 000 12 000

8123 úvěr na dofinancování investic města 18 098 972 14 747 166 11 901 028 11 901 028 11 901 028
8115 rezerva z čerpání úvěru 2013 2 846 138 2 846 138 2 846 138
8115 rezerva z prodeje VPS 3 546 680 3 546 680 3 546 680
8115 rezerva z přebytku 2013 6 832 313 6 832 313 6 832 313
8123 revolvingový úvěr 0 0 0 0

2321 2111 investiční příspěvky 0 0 0 0 0
příspěvek(Slunečné terasy) 0 0 0 0 0
příspěvek(Čábela-Málek-Rábel) 694 200 0 0 0 0

6409 3122_2 Příspěvky do infrastruktury města 0 0 0 0 0

PŘÍJMY CELKEM : 192 353 043 130 480 786 149 679 193 149 679 193 162 975 177

Rozpočtové opatření 3/2014
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Stránka 1 Návrh ROZPOČTU 2014-stav 15.10.2013 auto 

Pol.                 Popis 20092010201120122013 2013 RO č.2 2014 RO č. 1 2014 RO č. 2 2014 RO č. 3 úroky vš.pokl. zastupitelé správa Kom.služ. peč. sl. Profi + MP kronika Knih. ŽÚ kultura Byty DPS
6310 6409 6112 6171 3639 4351 5311 3319 3314 3349 3399 3612 3612/77

5011 Platy zaměstnanců 15 651 145 16 558 043 16 558 043 16 558 043 0 11 717 556 2 748 923 1 030 344 0 578 124 213 096
5021 Ostatní osobní výdaje 1 254 068 806 000 806 000 806 000 617 000 70 000 12 000 54 000
5023 Odměny zastupitelům 1 343 500 1 443 500 1 443 500 1 443 500 1 443 500 0 0 0
5024 Odstupné zastupitelé 0 420 000 420 000 420 000 420 000
5029 Refundace 20 000 20 000 20 000 20 000
5031 Sociální pojištění 4 524 615 4 704 586 4 704 586 4 704 586 360 875 3 083 639 704 731 257 586 0 3 000 144 531 13 500 0 53 274
5032 Zdravotní pojištění 1 627 015 1 692 679 1 692 679 1 692 679 129 915 1 110 110 253 703 92 731 0 1 080 52 031 4 860 0 0 19 179
5038 Ostatní pojistné 75 927 80 840 80 840 80 840 80 840

50xx 24 496 271 25 725 647 25 725 647 25 725 647 80 840 2 354 290 16 528 305 3 777 357 1 380 661 0 16 080 774 686 72 360 0 0 285 549
5178 Leasing 0 0 0 0
5132 Ochranné pomůcky 22 000 25 000 25 000 25 000 25 000
5134 Prádlo, oděv, obuv 59 000 90 000 90 000 90 000 45 0005134 Prádlo, oděv, obuv 59 000 90 000 90 000 90 000 45 000
5136 Knihy, tisk 228 800 258 000 258 000 258 000 8 000 45 000 5 000 200 000
5137 DHIM 553 000 720 000 720 000 720 000 65 000 450 000 120 000 35 000
5139 Materiál 1 306 778 1 406 014 1 406 014 1 854 000 30 000 435 000 440 000 10 000 4 000 10 000 40 000 450 000 15 000
5151 Voda 579 400 420 000 420 000 420 000 30 000 10 000 0 300 000
5153 Plyn 3 271 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 300 000 120 000 0 930 000
5154 Elektrická energie 1 117 000 1 148 000 1 148 000 1 148 000 150 000 40 000 100 000 300 000
5156 Pohonné hmoty 502 000 550 000 550 000 550 000 50 000 360 000 90 000
5161 Služby pošt 494 000 534 000 534 000 534 000 500 000 4 000 30 000
5162 Telefony 405 700 430 000 430 000 430 000 50 000 247 000 25 000 8 000 15 000 60 000
5163 Pojištění+bank.popl. 734 000 512 000 512 000 512 000 500 000 12 000
5164 Nájemné 2 063 000 1 470 014 1 470 014 1 618 863 96 000 160 000 18 000 14 300
5166 Právní služby 872 000 800 000 800 000 1 094 000 800 000
5167 Školení a vzdělávání 120 900 185 000 185 000 240 000 20 000 150 000 55 000 5 000
5168 Služy zpracování podkladů 335 000 0 0 68 400 68 400
5169 Nákup služeb 14 266 025 15 118 292 15 118 292 15 756 798 48 400 50 000 1 300 000 400 000 25 000 900 000 3 000 15 000 400 000 92 000 300 000 100 000
5171 Opravy a udržování 4 007 304 6 781 062 6 781 062 8 669 048 0 250 000 200 000 60 000 5 000 1 095 725 500 000
5172 Programové vybavení 460 000 515 000 515 000 515 000 500 000 15 000
5173 Cestovné 25 000 79 000 79 000 79 000 47 000 30 000 1 000 1 0005173 Cestovné 25 000 79 000 79 000 79 000 47 000 30 000 1 000 1 000
5175 Pohoštění 119 380 123 000 123 000 123 000 25 000 30 000 12 000 1 000 50 000
5179 Ostatní nákupy 1 020 000 20 000 20 000 20 000 20 000
5193 Dopr. obslužnost 506 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
5194 Věcné dary 101 000 140 000 140 000 140 000 20 000 60 000 10 000 50 000
5329 Neivestiční příspěvek 390 000 405 000 405 000 405 000 405 000
5331 Neinvest. přísp. org. 5 416 000 5 134 000 5 134 000 5 134 000 0
5361 Nákup kolků 0 10 000 10 000 10 000 10 000
5362 Platby daní a poplatků 252 000 30 000 30 000 30 000 25 000 5 000
5410 Sociální dávky 734 000 0 0 0
5499 Převody vl. fondům 353 631 381 425 381 425 381 425 381 425
5222 příspěvky spolkům 0 426 471 426 471 426 471
5909 Ostatní výdaje-spolky 0 0 0 0
5909 Ostatní výdaje, rezerva 0 0 0 0 0

51-9xx 40 313 918 41 711 278 41 711 278 45 252 005 0 1 403 225 315 000 5 382 000 1 936 000 238 000 900 000 12 000 561 000 430 000 250 000 1 860 025 2 205 000
5141 Úroky 1 312 000 2 843 000 2 843 000 2 843 000 2 843 000

5XXX Neinvest. výdaje 66 122 189 70 279 925 70 279 925 73 820 652 2 843 000 1 484 065 2 669 290 21 910 305 5 713 357 1 618 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 1 860 025 2 490 549

6111 Programové vybavení 0 0 0 06111 Programové vybavení 0 0 0 0
6121 Budovy, haly a stavby 98 188 924 44 226 986 44 226 986 59 380 967 2 103 745 0
6121 Projektová dokumentace 9 083 370 7 503 348 9 003 348 11 118 928 0 829 130 450 500
6122 Stroje a zařízení 370 000 280 000 280 000 280 000 50 000 230 000
6123 Dopravní prostředky 397 000 0 0 150 000 150 000
6125 Výpočetní technika 216 000 100 000 100 000 100 000 100 000
6129 HIM 0 0 0 0
6130 Pozemky 400 000 1 450 000 1 450 000 1 833 857 1 450 000

0 0 0 0
8115 Rezervy účelové 3 954 860 3 954 860 2 817 533 613 805
8115 Rezervy na projekty 2014 0 8 976 074 7 476 074 8 976 074 8 976 074
6349 Investiční příspěvek-úvěr 1 850 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000

6XXX Investiční výdaje 110 505 294 67 991 268 67 991 268 86 157 359 0 11 926 074 0 150 000 3 696 680 230 000 0 0 0 0 0 450 500 0

8124 splátky jistin 500 000 11 408 000 11 408 000 11 408 000
8115 Financování -develop 0 0 0 0

XXXX Výdaje celkem 181 495 081 149 679 193 149 679 193 171 386 011 2 843 000 13 410 139 2 669 290 22 060 305 9 410 037 1 848 661 900 000 28 080 1 335 686 502 360 250 000 2 310 525 2 490 549

0 8 410 834
4.4.2014 12:10 1/ 3



Stránka 2 Návrh ROZPOČTU 2014-stav 15.10.2013 auto 

Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny zastupitelům
5024 Odstupné zastupitelé
5029 Refundace
5031 Sociální pojištění
5032 Zdravotní pojištění
5038 Ostatní pojistné

50xx
5178 Leasing
5132 Ochranné pomůcky
5134 Prádlo, oděv, obuv

II.+III.
Nebyty Hasiči Zdr.stř. Tesko Hřbitov Koupal. + ZČ ZŠ č.p. 65 MDDM MŠ II MŠ Cuk MŠ III Jíd. ZŠ Jíd. MŠ Úz.plán VO Silnice Doprava Vodovod
3613 5512 3519 3429 3632 3412 3113 3114 3421 3111/303 3111/306 3111/311 3141/3093141/308-312 3635 3631 2212 2221 2310

270 000
53 000 0

20 000
0 13 250 0 0 0 0 0 70 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 770 0 0 0 0 0 24 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 91 020 0 0 0 0 0 364 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 0005134 Prádlo, oděv, obuv
5136 Knihy, tisk
5137 DHIM
5139 Materiál
5151 Voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty 
5161 Služby pošt
5162 Telefony
5163 Pojištění+bank.popl.
5164 Nájemné
5166 Právní služby 
5167 Školení a vzdělávání
5168 Služy zpracování podkladů
5169 Nákup služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné

45 000

20 000 30 000
20 000 50 000 30 000 300 000

30 000 3 000 7 000 30 000 10 000
500 000 50 000 1 000 000 100 000
210 000 28 000 20 000 200 000 0 100 000

50 000

10 000 15 000

500 000 640 000 190 563
100 000 194 000

10 000

569 806 20 000 5 000 50 000 220 000 250 000 20 000 20 000 20 000 50 000 15 000 55 892 1 990 900 220 000 380 000
200 000 50 000 250 000 90 000 1 147 980 100 000 10 000 150 000 20 000 700 000 50 000 10 000 643 143 2 637 200

5173 Cestovné
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy
5193 Dopr. obslužnost
5194 Věcné dary
5329 Neivestiční příspěvek
5331 Neinvest. přísp. org.
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5410 Sociální dávky
5499 Převody vl. fondům
5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky
5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx
5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

5 000

1 000 000

2 520 000 369 000 1 530 000 595 000 120 000

426 471

1 509 806 306 000 250 000 25 000 197 000 1 994 451 4 400 000 320 000 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 1 353 706 1 000 000 3 211 200

1 509 806 397 020 250 000 25 000 197 000 1 994 451 4 400 000 684 500 539 000 680 000 2 280 000 645 000 145 000 155 892 1 990 900 1 353 706 1 000 000 3 211 200

6111 Programové vybavení
6121 Budovy, haly a stavby
6121 Projektová dokumentace
6122 Stroje a zařízení
6123 Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika
6129 HIM
6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014
6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin
8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

0 40 000 0 9 332 380 15 237 981 0 550 000 2 318 134 11 386 800 14 200 000
594 560 1 518 900 45 200 1 441 212 9 114 0 979 000 2 916 510 1 104 000

383 857

2 203 728

594 560 0 0 0 40 000 1 518 900 45 200 9 332 380 0 0 16 679 193 9 114 550 000 0 979 000 2 318 134 16 890 895 0 15 304 000

2 104 366 397 020 250 000 25 000 237 000 3 513 351 4 445 200 10 016 880 539 000 680 000 16 679 193 2 289 114 1 195 000 145 000 1 134 892 4 309 034 18 244 601 1 000 000 18 515 200
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Stránka 3 Návrh ROZPOČTU 2014-stav 15.10.2013 auto 

Pol.                 Popis

5011 Platy zaměstnanců
5021 Ostatní osobní výdaje
5023 Odměny zastupitelům
5024 Odstupné zastupitelé
5029 Refundace
5031 Sociální pojištění
5032 Zdravotní pojištění
5038 Ostatní pojistné

50xx
5178 Leasing
5132 Ochranné pomůcky
5134 Prádlo, oděv, obuv

Kanalizace Inž.sítě Lesy Popelnice Odpady Čer. skl. Povodeň Příroda Sběr. dv. Pošembeří zeleň
2321/38 3633 1036  3722/1 3722/34 3729 3744 3749 3722/36 3329 3745

0

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
5134 Prádlo, oděv, obuv
5136 Knihy, tisk
5137 DHIM
5139 Materiál
5151 Voda
5153 Plyn
5154 Elektrická energie
5156 Pohonné hmoty 
5161 Služby pošt
5162 Telefony
5163 Pojištění+bank.popl.
5164 Nájemné
5166 Právní služby 
5167 Školení a vzdělávání
5168 Služy zpracování podkladů
5169 Nákup služeb
5171 Opravy a udržování
5172 Programové vybavení
5173 Cestovné

20 000

0

128 000 150 000 180 000 4 700 000 800 000 120 000 50 000 478 800 1 600 000 30 000
300 000 200 000

5173 Cestovné
5175 Pohoštění
5179 Ostatní nákupy
5193 Dopr. obslužnost
5194 Věcné dary
5329 Neivestiční příspěvek
5331 Neinvest. přísp. org.
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5410 Sociální dávky
5499 Převody vl. fondům
5222 příspěvky spolkům 
5909 Ostatní výdaje-spolky
5909 Ostatní výdaje, rezerva

51-9xx
5141 Úroky

5XXX Neinvest. výdaje 

6111 Programové vybavení

428 000 350 000 180 000 4 700 000 800 000 120 000 50 000 498 800 1 600 000 30 000 0

428 000 350 000 180 000 4 700 000 800 000 120 000 50 000 498 800 1 600 000 30 000 0

6111 Programové vybavení
6121 Budovy, haly a stavby
6121 Projektová dokumentace
6122 Stroje a zařízení
6123 Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika
6129 HIM
6130 Pozemky

8115 Rezervy účelové
8115 Rezervy na projekty 2014
6349 Investiční příspěvek-úvěr

6XXX Investiční výdaje 

8124 splátky jistin
8115 Financování -develop

XXXX Výdaje celkem 

2 093 184 740 553 1 378 190
515 000 715 802

0

0 2 608 184 0 0 0 0 715 802 740 553 0 1 378 190 0

428 000 2 958 184 180 000 4 700 000 800 000 120 000 765 802 1 239 353 1 600 000 1 408 190 0

4.4.2014 12:10 3/ 3
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SMLOUVA   O   DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského 
zákoníku v platném znění 

 

I. Smluvní strany 
 
 

Město Úvaly 
se sídlem:     Pražská 276, 250 82 Úvaly 
zastoupená:     MUDr. Janem Šťastným, starostou 
IČ:      00240931 
DIČ:      CZ 00240931 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., Praha 9 
číslo účtu:     1524201/0100 
zástupce pro věci smluvní:   MUDr. Jan Šťastný, starosta města 
zástupce pro věci technické :  Ing. Dana Brajerová 
TDI:   
 (dále jen objednatel) 
 
a 
 
Firma :     MgA. Tereza Korbelová 
se sídlem:     Dřísy 337, 277 14  Dřísy 
zastoupená:      
IČ:      88531937 
DIČ:      CZ 7654173043 
bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:     86-8605130277/0100 
zapsána v OR vedeném:    není zapsána 
tel./fax:     775 380 276 
e mail:     svater@post.cz 
osoby oprávněné ke smluvnímu jednání: MgA. Tereza Korbelová  
      ve věcech technických:   MgA. Tereza Korbelová 
Kontaktní osoba:    MgA. Tereza Korbelová 
 (dále jen zhotovitel) 
 
 

II. Předmět plnění 
 
2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou zadávací podmínky objednatele uplatněné dle 

§12 odst.2 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. Tyto podmínky jsou pro 
zhotovitele závazné. 

  
          Předmětem plnění ze strany zhotovitele je provedení díla: „Obnova sochy Arnošta z 

Pardubic“ 
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2.2. Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorská obnova sochy Arnošta 

z Pardubic – kulturní památky, umístěné na pozemku parc.č. 174 v k.ú. Úvaly u Prahy, 
dle schváleného restaurátorského záměru. Obnova zahrnuje očištění povrchu 
kamene sochy i jejího podstavce od mechu a lišejníků, biozeleně, trusu ptáků a 
síranových krust, oprava trhlin v kameni, obnova spárování. Restaurování zahrnuje 
zejména očištění, biosanaci, injektáže, tmelení, spárování a závěrečné ošetření. 
Předmětem díla je rovněž oprava sloupků a jejich usazení okolo sochy, zhotovení a 
instalace povinné cedule, instalace mosazné cedulky s nápisem „Kulturní památka“ a 
grafický návrh, zhotovení a instalace informační cedule. 
 

Dílo bude v rozsahu cenové nabídky zhotovitele, vyhotovené na základě předané  
zadávací dokumentace. 
a) Součástí plnění díla je: 

- je předání atestů použitých materiálů – vše v českém jazyce 
- fotodokumentace a zpráva o průběhu prací 
- zabezpečení koordinace oprav v souladu s vyjádřením NPÚ  
- účast pracovníků zhotovitele při předání díla 
- dodržení podmínek závazných stanovisek a vyjádření 
- doklad o likvidaci odpadu 

b) Součástí prací je: 
- zařízení staveniště  
- potřebné mechanizmy pro provedení díla 
- zajištění oprav i z hlediska BOZP, PO 

            c)  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí  a  
                      podle platebních podmínek ujednaných touto smlouvou, provede dodávku    
                      prací, dle předmětu smlouvy                        

 d)  Zhotovitel se zavazuje, že provede i veškeré nespecifikované a dodatečně     
         objednatelem požadované práce nad rámec zadávací dokumentace, výkazu    
         výměr a této SOD, které vzniknou v průběhu realizace, na základě dohody o ceně 

dle čl. IV. 
 
2.3. Technická specifikace díla: 

Dílo bude zpracováno v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a schváleným 
restaurátorským záměrem. Grafický návrh informační cedule bude zkonzultován a 
schválen objednatelem. Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení díla v 
rozsahu sjednaném v rámci této SOD jako celku ve sjednaném termínu a bez vad a 
nedodělků. O předání a převzetí díla bude podepsán zápis oběma stranami. 

 
 
2.4    Zhotovitel se zavazuje provést dílo v bezvadné jakosti, z nových materiálů podle  
         technologických a pracovních postupů vyplývajících ze Zadávací dokumentace. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČN a platných předpisů 
týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

          Zhotovitel do stavby nezabuduje žádný výrobek, který nebyl certifikován. 
 
 

III. Doba plnění 
 
 Čas plnění byl stanoven v souladu se soutěžní nabídkou v termínech: 
 
3.1.  Zahájení prací nejpozději do 1 týdne od podpisu smlouvy  
           Ukončení nejpozději do 30.06.2014 
 
3.2. Doba plnění ujednaná touto smlouvou se prodlužuje v těchto případech: 
 

1. pokud povětrnostní podmínky znemožní pokračovat v provádění díla, a to jen 
v tom případě, že by nebylo možno dodržet technologické postupy prací, jak 
v příslušných právních normách uvedeno  

2. objednatel včas nepředá staveniště zhotoviteli, popř. mu nepředá včas 
rozhodnutí orgánu státní správy, pokud je ho k provedení díla potřeba  

3. z důvodu vyšší moci, živelné události apod.  
4. Dojde-li během provádění prací k výraznému zvýšení prací oproti pracím 

uvedeným v předmětu této smlouvy nebo proti nabídkovému výkazu výměr  
5. pro nedostatek finančních prostředků na straně objednatele,  
6. nebude-li zhotovitel schopen pokračovat v plnění díla pro překážky ležící na 

straně objednatele. 
 
3.3. Údaje o skutečnostech, jak je v předchozím odstavci této smlouvy uvedeno, budou 

zhotovitelem zapsány ve stavebním deníku a jejich věrohodnost bude potvrzena 
objednatelem. 

 
3.4. Pro výklad této smlouvy se za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzavření 

smlouvy, a které nemohly být smluvními stranami předpokládány, přičemž se jedná o 
neodvratitelné události mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla 
ujednaného podle této smlouvy. 
 

3.5. V případě, že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna 
neprodleně o takové skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu. 

 
 

IV. Cena díla 
 
4.1. Cena díla je sjednána jako pevná a neměnná ve výši:  

 

cena v Kč bez DPH  94.300,- Kč 

výše DPH (zhotovitel není plátce DPH)  0,- Kč 

celková nabídková cena v Kč včetně DPH  94.300,- Kč 
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Nabídková cena je stanovena za kompletní splnění veřejné zakázky v souladu se 
zadávací dokumentací jako nejvýše přípustná, kterou je možné překročit pouze 
v případě projednání mezi smluvními stranami a následným zapsáním do stavebního 
deníku a provedení formou písemného dodatku ke Smlouvě. Nabídková cena 
zahrnuje veškeré nutné náklady, jejichž vynaložení zhotovitel předpokládá při plnění 
veřejné zakázky, a to včetně dopravy a pojištění pro transport, poplatky, vedlejší 
náklady. Nabídková cena obsahuje i náklady na vypracování dokumentace 
skutečného provedení dokončeného díla a geodetického zaměření dokončeného díla, 
zkoušek a doklady k předání díla 

 
4.2. Cena je podrobně specifikována v položkovém rozpočtu (nabídky), který tvoří 

nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1. 
  

4.3. Úprava smluvních cen v průběhu realizace stavby je možná: 
- v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy 

ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce).  
- dojde-li ke změně standardů, projektu či rozsahu prací vymezených zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky vyvolaných objednatelem, nebo průběhem 
výstavby. Cena těchto víceprací/méněprací bude určena dohodou. 

- úprava sjednané ceny díla a jeho částí v průběhu realizace stavby včetně 
stanovení konečné ceny musí být stanovena dohodou smluvních stran a to 
formou písemného dodatku k této smlouvě, 

 
4.4. Jakékoliv použití náhradních materiálů, jiných technologií a případné nutné práce nad 

rámec SOD je zhotovitel povinen předem projednat a odsouhlasit s objednatelem a 
případně se zástupcem příslušného orgánu památkové péče. Pokud práce nad rámec 
SOD provede zhotovitel bez předchozího projednání a odsouhlasení objednatele, není 
tento povinen provedené vícepráce zaplatit. 

 Použitím dražších materiálů a výrobků nevzniká zhotoviteli právo uplatňovat změnu 
dohodnuté ceny, pokud není použití takových materiálů důsledkem změny 
požadavků objednatele. 

 
Drobné odchylky od projektu budou mezi smluvními stranami zachyceny a stvrzovány ve 
stavebním deníku. Zásadní odchylky musí odsouhlasit příslušný orgán památkové péče a 
objednatel a budou předmětem dodatku k této smlouvě. Zároveň musí být vypracována 
dokumentace těchto změn. Změny materiálů budou zapisovány do stavebního deníku, 
konstrukční a jiné změny budou zapisovány do deníku víceprací a méněprací a budou kromě 
zápisu do tohoto deníku dokumentovány.    

V. Místo plnění 
 

Místem plnění je: pozemek parc.č. 174 v k.ú. Úvaly u Prahy 
 

VI. Povinnosti objednatele 
 

6.1. Objednatel se zavazuje za provedení díla dle čl. II. zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. IV. 
této SOD za podmínek v této smlouvě stanovených. 
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6.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli obvyklým způsobem prosto práv třetí osoby, 

a to nejpozději do dne zahájení prací dle této SOD. Staveniště bude předáno 
zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu výstavby. O určení místa staveniště jako i 
skládky materiálu a stavební suti bude pořízen zápis do stavebního deníku. 

 O převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný oběma stranami.  
 

6.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, dílců, 
výrobků, strojů a zařízení.   

 
6.5. Objednatel zabezpečuje výkon dozoru objednatele. Jména osob oprávněných k 

výkonu dozoru sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.  
 
6.6. Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu výstavby. 
 
 

VII. Povinnosti zhotovitele 
 

7.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy provést dílo v rozsahu dle čl. II této 
SOD, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

 
7.2. Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 

díla. 
 
7.3. Zhotovitel se zavazuje akceptovat případné požadavky objednatele na provedení 

prací nad rámec sjednaného předmětu plnění.  
 
7.4. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odstranění odpadů a nečistot, které jsou 

výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na 
staveništi a odpovídá za škodu způsobenou neplněním této povinnosti.  

 
7.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po podpisu zápisu o předání a převzetí díla 

vyklidit staveniště. Pro případ prodlení je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.  

 
7.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků včetně 

zaškolení. 
 
7.7. Zhotovitel je povinen - v rámci dohodnuté ceny - zajistit vyložení, správné skladování 

a uložení všech materiálů (hmot a výrobků), použitých při realizaci díla této smlouvy. 
 
7.8.     Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. 
 
7.9. Na požadavek objednatele je zhotovitel povinen dopracovat zpracovaný HMG do  

provádění denních prací po činnostech, pokud to vyžaduje postup prací a zájem 
objednatele.  
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7.10. Zhotovitel je povinen před zahájením díla (při předání staveniště) předat objednali  
           seznam všech subdodavatelů, kteří se budou na provedení díla podílet. 
 
7.11.  Zhotovitel v plném rozsahu zodpovídá za způsobené škody objednateli a třetím                  
osobám. Zhotoviteli je povinen po dobu stavby být pojištěn, dle podmínek  zadávacího řízení.  
 
  

VIII. Dodací podmínky 
 
8.1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. Na 

vyžádání objednatele předloží zhotovitel vzorky a normou nebo projektem 
předepsané atesty materiálů, které hodlá použít do stavby. 

 
8.2. Stavební deník ( dále SD) 

1) Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, 
jako jsou údaje o časovém postupu prací, zdůvodnění odchylek schváleného 
restaurátorského záměru apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k 
zápisům zhotovitele vyjadřovat své stanovisko. SD je zhotovitel povinen uložit tak, 
aby k němu měl přístup zástupce objednatele vykonávající technický dozor. 

2) Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze z deníku vytrhávat 
jednotlivé listy. 

3) SD se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Úvodní list obsahuje: 
název a sídlo objednatele, dodavatele a subdodavatelů a změny těchto údajů, 
identifikační údaje akce, přehled uzavřených smluv, seznam dokladů a úředních 
opatření týkajících se díla, seznam projektové dokumentace. 

4) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými 
průpisy. 

5) Jestliže dodavatel nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele, je povinen 
připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. 

6) Dodavatel je povinen předložit denní záznamy zástupcům objednatele nejpozději 
následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Technický dozor příjem 
potvrdí. Jestliže DI nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 pracovních dnů do 
SD s uvedením důvodů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7) Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty originálu. 

8) Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem podpisu protokolu o 
převzetí díla, resp. odstraněním vad v něm uvedených. 

 

8.3. Případný zápis ve stavebním deníku, jež by zavazoval některou ze stran přímo k 
dohodě o změně cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav 
záruční doby, bude považován za bezpředmětný s výjimkou ustanovení čl. X. 
Jakékoliv úpravy nebo změny  těchto skutečností lze řešit pouze na podkladě 
vzájemné dohody statutárních zástupců, a to výhradně formou písemného dodatku k 
SOD nebo uzavřením SOD nové. 
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 Lhůty pro vyjádření námitek ve stavebním deníku pozbývají platnosti pokud 
zhotovitel jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci 
objednatele a pod. přístup ke SD. 

 
8.4. Dozor objednatele má právo nařídit zmocněnci zhotovitele přerušení, zastavení nebo 

pokračování prací, a to i v případě, jestliže zmocněnec zhotovitele s takovým 
rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé 
rozpory a jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi zhotovitelem 
a objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je dozor oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění 
díla, život nebo zdraví osob. 

 
 

IX. Financování 
 
9.1. Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran takto: 

- Fakturace bude dle ucelených částí odsouhlasených DI investora na základě 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek 

- zjišťovací protokol skutečně provedených prací potvrzený objednatelem bude 
vždy přílohou faktury se zdanitelným plněním 

- fakturace díla do výše 90% ceny díla, pozastávka ve výši 10% bude proplacena po 
odstranění všech vad a nedodělků. Podmínkou k vyplacení pozastávky je oběma 
stranami podepsané prohlášení, že všechny vady byly zhotovitelem řádně 
odstraněny nebo jím byly ve smyslu ust. čl. 11.5. uhrazeny v plném rozsahu. 
faktury objednatel uhradí do 28 dnů od data jejich obdržení 

- pro případ, že by zhotovitel nedodržel dohodnutý termín dokončení díla je 
objednatel oprávněn po řádném předání díla vystavit fakturu na smluvní pokutu 
dle této SOD  
 

9.2. Faktury zhotovitele musí obsahovat tyto náležitosti: 
- označení a pořadové číslo faktury 
- číslo smlouvy objednavatele 
- název a sídlo a registrační čísla ( IČ, DIČ) smluvních stran 
- údaj o zápisu firmy v OR 
- bankovní spojení – číslo účtu 
- předmět díla a rozsah provedených prací 
- celkovou částku k úhradě 
- sazbu daně a daň  
- datum vyhotovení, odeslání, doba splatnosti, datum zdanitelného plnění 
- razítko a podpis 
- přílohou bude zjišťovací protokol skutečně provedených prací  

 
V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou a nebude 
obsahovat náležitosti v této smlouvě uvedené, objednatel je oprávněn vrátit ji 
zhotoviteli k přepracování nebo doplnění, v takovém případě začíná běžet nová lhůta 
splatnosti dnem doručení opravené faktury objednateli. 
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9.3.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami získání dotace na cenu       
díla v rámci projektu Obnova sochy Arnošta z Pardubic a zavazuje se splnit veškeré 
podmínky, nutné pro úspěšné vyplacení této dotace. Pokud v důsledku jejich  nedodržení 
nebude objednateli požadovaný příspěvek poskytnut nebo bude krácen, zavazuje se 
zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši, která odpovídá tomuto neposkytnutí nebo 
ponížení dotace. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smluvní pokuta bude moci být započtena 
oproti finančnímu plnění ze strany objednatele. V případě, že již bude objednatelem 
zhotoviteli uhrazeno více, než by činil zbytek doplatku po započtení, zavazuje se zhotovitel 
objednateli tento rozdíl vrátit do tří dnů po jeho vyúčtování. 

X. Přerušení prací 
 
10.1. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů: 

a) výskytem skrytých překážek bránících postupu prací, odsouhlasených 
objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo 
sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení 
nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací. 

 
10.2. Pokud objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně zhotovitele, 

může práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na 
vrub zhotovitele. 

 
XI. Garance 

 
11.1. Zhotovitel přebírá záruku na dílo jako celek po dobu 60 měsíců. 
 

Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání-převzetí stavby oběma 
smluvními stranami. 

 
11.2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně, e-mailem nebo faxem bez 

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

 
11.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, e-mailem, 

nebo faxem zahájit reklamační řízení na místě. Pokud objednatel v reklamaci výslovně 
uvede, že se jedná o havárii je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 
24hodin od nahlášení závady. V případě havárie uplatňuje objednatel reklamaci 
mailem, telefonicky nebo jinou rychlou formou. 
Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě do 15 dnů od 
uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté), a to bezplatně. Neuznaná 
reklamace nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za reklamovanou vadu. 
 

11.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
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11.5. Jestliže zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu ani do 10-ti dnů po 
uplynutí lhůty viz bod 11.3., je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
specializovanou firmu a zhotoviteli to písemně oznámí  a bude na něm uplatňovat 
finanční plnění.   

 
XII. Předání díla 

 
12.1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit objednateli, nejpozději 

3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel 
je pak povinen do 10 kalendářních dnů od této výzvy přejímací řízení svolat a řádně v 
něm pokračovat. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku oznámit 
objednateli ukončení dílčí části prováděného díla a objednatel je povinen zahájit 
přebírání této části díla.  

 
12.2. Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit : 

- zápisy a osvědčení použitých materiálů 
- stavební deník 
- doklady o likvidaci odpadu   
- vyjádření orgánu památkové péče  

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
12.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis. Jestliže objednatel odmítá dílo 

převzít, je povinen do zápisu uvést své důvody. 
 

12.4. Dílo je řádně dokončeno jestliže nevykazuje žádné vady a nedodělky a je předáno 
objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, podepsaného odpovědnými 
zástupci smluvních stran. Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný 
zástupci obou smluvních stran. Specifikace vad a nedodělků, případně způsobu jejich 
odstranění bude tvořit přílohu zápisu o předání a převzetí díla. 

 
12.5. Vadou se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 

stanovených projektem, touto smlouvou či obecně závazným předpisem. 
 Nedodělkem se rozumí nedokončená část díla oproti projektu a smlouvě. 
 
12.6. Zhotovitel odpovídá za vady dle přísl. ust. občanského zákoníku. Zhotovitel rovněž 

odpovídá za skryté vady, které jsou důsledkem porušení povinností zhotovitele nebo 
porušení pracovních a technologických postupů. 

12.7. Zhotovitel nese odpovědnost za řádné provedení díla. 
 
12.8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či třetím osobám, 

které vzniknou těmto subjektům v příčinné souvislosti s činností zhotovitele, jeho 
zaměstnanců, případně subdodavatelů , spojenou s plněním předmětu díla. 
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XIII. Smluvní pokuty 
 
13.1. Pokud zhotovitel nedokončí celé dílo ve sjednaném termínu dle čl. III, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, a to za každý započatý 
den prodlení.  

 
13.2. Pro případ, že by objednatel neuhradil fakturu ve smluveném termínu dle této SOD, 

uznává objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení s úhradou. 

 

13.3. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení s úhradou dohodnutých plateb  dle této 
SOD o více než 30-ti kalendářních dnů, je zhotovitel oprávněn pozastavit práce a o 
tuto dobu prodlení prodloužit dobu výstavby. 

 
13.4. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při   
            přejímce stavby je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš 1000,- Kč za  
            každý zjištěný případ a den prodlení. 
 
13.5. Ustanovení o smluvní pokutě nemají vliv na povinnost náhrady škody, způsobené 

porušením povinnosti a na tuto náhradu škody se nezapočítávají. 
 
 

XIV. Odstoupení od smlouvy 
 
14.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy : 

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

- zhotovitel opakovaně nerespektuje nařízení zástupců objednatele. 
- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektem, nebo provádí dílo takovým 

způsobem, který nenaznačuje výslednou kvalitu díla. 
 
14.2. Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno písemně. V tomto případě má 

odstupující strana právo žádat odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu 
obchodního zákoníku pro důvody zaviněné druhou stranou. 

 
 

XV. Ostatní ujednání 
 
15.1. Kontrolní den se bude konat pravidelně 1x týdně, pokud nebude dohodnuto jinak . 
 
15.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou nezpřístupní třetím osobám a že tyto informace nevyužijí 
jinak, nežli k plnění účelu této SOD. 
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15.3. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou dodatky podepsanými 
statutárními orgány obou smluvních stran. 

 Pro platnost dodatku se vyžaduje dohoda o celém textu. 
 
15.4. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. 

Žádná jiná dohoda, prohlášení či příslib učiněný kteroukoliv ze smluvních stran, které 
nebudou zakotveny v této smlouvě, nebudou právně závazné, pokud tak tato 
smlouva výslovně nestanoví. 

 
15.5. Tato smlouva nabývá platnosti a  účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
15.6.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 1) položkový rozpočet (jako podklad pevné ceny) 
 2)  harmonogram vč. platebního kalendáře 
 
15.7.  Objednatel prohlašuje, že zhotovitel byl vybrán na základě řádného výběrového     

řízení, vyhlášeného dne 3.2.2014 a text této smlouvy byl schválen radou města dne    
2014 pod usnesením č. R -  /014. 

 
15.8.  Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a  
            tři výtisky objednatel. 
 

15.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v  evidenci 
smluv vedené městem Úvaly, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu §17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek. 

 
XVI. Podpisy smlouvy 

 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní 
strany se dohodly na celém obsahu smlouvy a její autentičnost potvrzují svým 
podpisem. 

 
 
V ………………………..dne:……………….          V Úvalech  dne:……………………. 
 
 
 
 
 
.......................................................                          ........................................................ 
                za zhotovitele                                                 za objednatele    
       MUDr. Jan Šťastný, starosta města  
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Zápis z  jednání pracovní skupiny Sever, které se konalo v pondělí 3. 3. 2014  
v sále Domu s pečovatelskou službou Úvaly, náměstí Svobody 1570 od 18:00 
hodin. 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu 
 
Omluveni: JUDr. Petra Vlachová (zastoupena panem Zapletalem), Romana Komínková,  

Ing. Eva Kiššová, Petr Vosecký 
 
    
   
Program: 
 

1. Úvod 
2. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání PS Sever 
3. Terénní úpravy v areálu ESSA Czech – zemní val 
4. Podněty vzešlé ze setkání s občany U Horoušánek 
a) Dořešit problematické otázky s alejí, zajistit propojení do ulice Šámalova  
b) Hřiště  - ustanovit pracovní skupinu, navrhnout projekt, zjistit možnosti financování atd. 
c) Cesta podél ul. U Horoušánek ke Klánovickému lesu a zastávce MHD – zjistit možnosti 

realizace  
d) Svodila a chodníček na náves v Horoušánkách – projednat s  Horoušany 
e) Silnice – ochota obyvatel uhradit polovinu nákladů a na základě toho výběr ulic 
f) Nová výstavba na poli – ověřit možnost přikázat příjezdovou cestu po ul. Bohumila Trnky a 

propojit na Tigridovu (nikoliv přes Šámalovu 
g) Prověřit možnosti napojení konce škarpy v Tigridově ulice ve spodní části. 
h) Zkontrolovat dopravní značení na Jirenské, je zarostlé. 

 
5. Různé 

 
 
ad 1) Úvod 
 
Jednání pracovní skupiny zahájil v 18.00 hodin předseda Ing. Michal Breda, který všechny přítomné 
přivítal a sdělil hlavní body programu, kterých se bude jednání týkat. 
 
ad 2) Kontrola plnění úkolů z minulých jednání PS Sever 
 
1/ prověřit stav drenážní strouhy v ulici Oty Pavla (zda je či není do kopce). 
Do kopce není, prověřeno fy.Hovorka, která strouhu prováděla – čistila.  Zodpovídá: OID – SM 
Paní Košťálová v případě zatopení strouhy vyfotí. 
Ve strouze na křižovatce ulic E.E.Kische a Oty Pavla je betonová skruž.  
Úkol: VPS tuto skruž odklidí 
 
2/ prověřit strouhu ul. Tigridova x Glucksmannova, zda je provedena dle studie HG partner 
Ano dle studie – I. etapa provedena.      Zodpovídá: OID – SM 
 
3/ prověřit, zda byly v lokalitě U Horoušánek provedeny všechny strouhy dle studie HG Partner 
Provedena – viz mapka, která je součástí zápisu.    Zodpovídá: OID – SM 
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4/ zjistit právní vymahatelnost údržby zarostlých pozemků a obeslat vlastníky s výzvou 
V souladu s platnou legislativou byl dne 14. 10. 2013 podán OŽP MěÚ Brandýs písemný podnět 
k řešení, týkající se neudržovaných a neposečených pozemků (předán seznam 9 pozemků včetně 
adres na vlastníky).                                       Zodpovídá: OŽPÚR 
 
5/ oslovit hospodařící zemědělce, aby přizpůsobili výsadbu doporučením ze studie 
Současný nájemce byl osloven. Hospodaří podle osevních plánů, které se řídí seznamem plodin 
povolených pěstovat v konkrétních zemědělských oblastech. V brzké době ( po sklizni v srpnu, září ) je 
možné, že dojde ke změně nájemce. Tato informace byla podána od vlastníka pozemku.  
                                   Zodpovídá: OŽPÚR 
6/ prověřit na SÚ, zda VO na pozemcích pana Tourka je zkoulaudované 
Kolaudace není, předáno právníkovi, p. Tourek k vymáhání nekomunikuje. Zodpovídá: OID – SM 
 
7/ požádat o instalaci zrcadel dle žádosti paní Komínkové a paní Kiššové 
Instalována.         Zodpovídá: OID 
 
8/ požádat o vysekání stromů na křižovatce u výjezdu od Horoušánek na Jirenskou 
Podél silnice II/101 provedena likvidace náletových křovin.                   Zodpovídá: OID – VPS 
 
9/ zajistit dosyp komunikací v lokalitě U Hájovna asfaltovým recyklátem 
Provedeno.                 Zodpovídá: OID – VPS 
 
10/ prověřit, zda je možné na mostě přes trať – po pravé straně směrem do města -  prodloužit 
svodidlo v místě chybějícího 
Odeslán dopis dne 22.11.2013 na KSUS – bez odpovědi, budeme urgovat. Zodpovídá: OID 
 
11/ zajistit opravu děr v ul. Erbenova ve směru do ul. Kollárovy 
Zatím neprovedeno. Bude se provádět „žehličkou“ na jaře 2014.             Zodpovídá: OID – VPS 
 
ad 3)  Terénní úpravy v areálu ESSA Czech – zemní val 
Jedná se o terénní úpravy – vybudování terénního valu, výšky 5m. Val bude osázen keři. 
Paní Kiššová a paní Komínková písemně požadují, aby s návrhem PD byli seznámeni i lidé z lokality 
Hodov. 
K tomuto pan Zapletal i paní Chvalkovská podali informaci, že zaslanou dokumentaci na zemní val 
poskytli i ostatním občanům lokality u Hodova s tím, že pokud mají k tomuto návrhu jakékoli připomínky, 
aby je zaslali buď přímo jim anebo na email místostarosty. Do doby konání skupiny Sever žádné 
připomínky nebyly doručeny. 
Úkol: na webových stránkách města zveřejnit projektovou dokumentaci. 
 
 
ad 4) Podněty vzešlé ze setkání s občany U Horoušánek 
 
a) Dořešit problematické otázky s alejí, zajistit propojení do ulice Šámalova – není a nebude souhlas 

vlastníka pozemku k prodloužení aleje směrem k ul. Šámalova, v jednání je varianta tuto alej 
zrealizovat podél Jirenské. Jednání s Mgr. Semrádovou stále trvá, zatím se nevyjádřila. 

b) Hřiště  - ustanovit pracovní skupinu, navrhnout projekt, zjistit možnosti financování atd. –  
Paní Bláhová navrhuje spojit se s lidmi z Horoušánek, než budovat nové hřiště. 
Paní Chvalkovská uvádí, že nemá na mysli hřiště pro malé děti, ale spíše pro dospělé, pro setkávání, 
altán, hřiště na volejbal… 
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Ing. Breda: problém spočívá v tom, že se jedná o pozemek města a pokud by se zde mělo realizovat 
dětské hřiště s herními prvky, musí každý herní prvek splňovat atest. Město i v tomto případě musí 
postupovat a řídit se zákony. 
p. Chvalkovská ve spolupráci s ostatními obyvateli, kteří mají zájem, připraví návrh jak prostor využít, 
případně připraví více alternativ, ve spolupráci s představiteli města zjistí možnosti financování apod.  
c) Cesta podél ul. U Horoušánek ke Klánovickému lesu a zastávce MHD – zjistit možnosti realizace – 

tuto variantu řeší návrh nového územního plánu formou pásu zeleně podél komunikace U 
Horoušánek směrem k II/101 – Jirenská a dále k zastávce a jako nástupní „bod“ do Klánovického 
lesa 

d) Svodila a chodníček na náves v Horoušánkách – projednat s Horoušany 
Ing.Breda: je sjednána schůzka s panem starostou Horoušan Bohuňkem. Jedná se o krajskou 
komunikaci. 
Pan Lorenc se dotazuje na časový horizont. 
Ing. Breda odpovídá, že do jara musí být jasno. Ve středu večer proběhne jednání s panem Bohuňkem, 
kde se bude jednat o svodidle a o hraniční ulici. 
e) Silnice – ochota obyvatel uhradit polovinu nákladů a na základě toho výběr ulic 
Obyvatelé zejména ulic Těsnohlídkova, Oty Pavla, Dr. Strusky se snaží dohodnout na přispění na 
stavbu silnice ve vyhovujícím technickém provedení. Jednání budou dále pokračovat, Ing. Breda bude o 
postupu jednání informován a požádán o součinnost města. 
Ing. Breda: na základě požadavků občanů z lokality byly zpracovány kalkulace firmou Hovorka na 10 
cm prostřik, což je málo. Není jisté, zda by vůbec firma na provedení 10 cm prostřiku byla schopna držet 
záruku. Zkušenosti z Hodova jsou na min. 25 cm prostřik, což se jeví jako minimální řešení. Musí se 
nechat posoudit odbornou firmou, aby se nešetřilo na nesprávném místě. 
p. Chvalkovská:  Jedná se o vyhrabání „kufru“ 10-20 cm, navezení recyklátu a na to 10 cm prostřik (tři 
frakce štěrku prolité asfaltem, uválcované). Diskutuje se o tloušťce kufru, protože v některých ulicích je 
již poměrně dost materiálu navezeno z minulosti. Prostřik 10 cm je navrhován ve všech variantách 
přímo panem Hovorkou, tedy technicky dostačující řešení 
Pan Lorenc se dotazuje, zda stále platí ve věci spolufinancování 50% občané a 50% město. 
Ing. Breda potvrzuje, že ano, že se musí řešit komplexně všechny ulice, na kterých se občané mezi 
sebou domluví a ty se pak zrealizují. 
f) Nová výstavba na poli – ověřit možnost přikázat příjezdovou cestu po ul. Bohumila Trnky a propojit 

na Tigridovu (nikoliv přes Šámalovu). 
Ing. Breda sděluje, že s panem Vlachem se nelze domluvit, neexistují páky, jak chtít po investorovi 
vybudování čehokoli, co nesouvisí přímo s jeho záměrem. Lze pouze vymoci alespoň příspěvek na 
infrastrukturu. 
g) Prověřit možnosti napojení konce škarpy v Tigridově ulice ve spodní části – zažádáno o zákres, 

která část je myšlena. 
h) Zkontrolovat dopravní značení na Jirenské, je zarostlé.-  Jirenská ulice vysekána. 
 
ad 5) Různé: 
a) Územní plán: 
Pan Zapletal upozorňuje, že návrh ÚP legalizuje průmyslovou plochu na sousedních pozemcích ESSA 
Czech v blízkosti obytné zástavby. Proč toto nový územní plán přebírá ze stávajícího. Dále poukazuje 
na to, že je vypuštěno z plochy ESSA Czech území všeobecně smíšené a je nahrazeno opět územím 
výroby. 
Ing. Breda vysvětluje, že se jedná o návrh územního plánu. Nejedná se o nově vymezované rozvojové 
plochy, ale o převzaté plochy z platného ÚP. Ani v Zadání nebyl požadavek vlastníka na změnu 
funkčního využití. Vlastníkem těchto pozemků není ESSA Czech. Změna funkce je možná na základě 
podané připomínky v této fázi projednávání Návrhu ÚP. Lhůta pro uplatnění písemných připomínek je 
do 28.3.2014. Všechny připomínky se budou řešit se zpracovatelem ÚP. Ing. Breda vyzval všechny, aby 
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ve stanovené lhůtě podali konkrétní připomínku k těmto plochám, kde bude uvedeno, na jaké funkční 
využití chtějí plochu změnit. 
 
b) Na návrh paní Chvalkovské byl na jednání skupiny Sever přítomen pan Lorenc, který projevil zájem 

o to , stát se členem skupiny. Jeho přijetí bylo jednohlasně odsouhlaseno. 
Ú: předložit návrh na jmenování pana Lorence na další jednání Rady města. 
 
c) Vyhláška města stanoví, že je zakázáno volné pobíhání psů bez vodítka na veřejných 

prostranstvích. 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. arch. Bredová 





















Smlouva  
 

o údržb ě stavby „Zasakovací pás Horoušánky“ 
 
 
Smluvní strany:  
  
První účastník: 
 
Město Úvaly 
Zastoupeno MUDr. Janem Štastným – starostou 
Sídlo: Pražská 276, 250 82 Úvaly 
IČ: 00240931 
(dále jen „Investor“) 
 
a 
 
Druhý účastník: 
 
Mgr. Dana Semrádová 
Bydliště: Jankovského 997/50, 170 00 Praha 7 – Holešovice 
Datum narození: 25.06.1966 
(dále jen „Vlastník“) 
 
 uzavřeli dnešního dne tuto Smlouvu o údržbě stavby „Zasakovací pás Horoušánky“. 
 
 
      I. 
 

Investor plánuje realizovat projekt „Zasakovací pás Horoušánky“ (dále jen 
„Stavba“) s využitím dotace z Operačního programu Životní prostředí. Na 
předmětnou stavbu bylo vydáno dne 14. 3. 2014 územní rozhodnutí čj:  MEUV 
3144/2014 STU a její realizace by měla proběhnout po vydání stavebního povolení 
v časovém horizontu  let 2014 až 2015.  

 
Vlastník souhlasí s umístěním stavby na svém pozemku p.č. 3268/1, 3268/63, 

3269/5 v kat. území Úvaly u Prahy za následujících v této smlouvě sjednaných 
podmínek. Vlastník již před uzavřením této smlouvy poskytl investorovi kladné 
vyjádření k projektové dokumentaci a k územnímu řízení. 

 
     II. 
 
Účastníci smlouvy se dohodli a uzavřením a podpisem této smlouvy se 

zavazují, uzavřít po realizaci stavby písemný Dodatek k této smlouvě o údržbě 
stavby, jejíž součástí a přílohou bude kolaudační rozhodnutí s nabytou právní mocí a 
geometrický plán skutečného provedení stavby. Tento dodatek se zavazuje 
vypracovat investor a předloží jej vlastníkovi do 30 dnů po pravomocném vydání 
kolaudačního rozhodnutí. 

 



III. 
 

Vlastník informoval investora a ten bere na vědomí, že v případě, že stavbou 
dojde k omezení práv zemědělského nájemce pozemku, mu investor uhradí veškeré 
náklady a ušlý zisk, který mu nájemce zemědělského pozemku vyčíslí. Tyto náklady 
se investor zavazuje uhradit do 15 dnů od jejich předložení. 

IV. 
 

Vlastník je řádným plátcem daně z nemovitosti z předmětných pozemků 
3268/1, 3268/63 a 3269/5. V případě, že stavbou dojde k takovému zhodnocení 
pozemku a ovlivní to výši vyměřené daně příslušným finančním úřadem, resp. dojde 
k zvýšení této předmětné daně, se investor zavazuje toto navýšení, resp. jeho 
diferenci, vlastníkovi uhradit.  

V. 
 

Investor se zavazuje stavbu vybudovat na své náklady v souladu 
s projednanou projektovou dokumentací a v budoucnu vydaným stavebním 
povolením. Dále se investor zavazuje, že po výstavbě a kolaudaci stavby bude tuto 
na své náklady a po celou dobu její životnosti udržovat, průběžně opravovat a řádně 
spravovat.  

      VI. 
 

Tato smlouva byla uzavřena jako podklad pro stavební řízení a realizaci 
předmětné stavby. Strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že 
s veškerými ustanoveními této smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují 
strany své podpisy. Smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků 
za souhlasu obou stran. Smlouva nabývá platnosti dnešním dnem, je sepsána ve 
dvou vyhotoveních o dvou stranách, z toho po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran a nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. 

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

             Investor                              Vlastník 
 





















































































































































  Město Úvaly  
Riegerova čp.897,  250 82 Úvaly 
Telefon: 281 091 561 – podatelna 
                281 091 502 – vedoucí odboru správy majetku 
 Fax:      281 981 696 
E-mail:   blanka.viktorová@mestouvaly.cz 

Bankovní spojení: 
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn 
č.účtu: 19-1524-201/0100 
GE Money Bank, a.s. Český Brod 
č.účtu: 10006-5000128-584/0600 
IČ: 240 931 

 
 Č.j. 

Záměr města 
 

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

zveřejňuje záměr na pronájem pozemků parc. č. 1415 o výměře cca 15 m², katastrální 
území Úvaly u Prahy za účelem instalace prodejního stánku. 

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

 
Vyjádření a nabídky lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: MěÚ 
Úvaly, Pražská 276, Úvaly 250 82  v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT “ a heslem  
„ pronájem pozemku parc.č.1415“ nejpozději………. 
 
Podmínky pronájmu: 
 • veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu  
pronajímatele 
• veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je 
požadovat zpět ani při skončení nájmu 
• smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
Žádost musí obsahovat: 
• nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok) 
• adresu žadatele, telefon, fax, e-mail 
• u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku (ne starší 3 měsíců) 
• u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) 
• u fyzických osob vyplněný formulář „Informace, poučení a souhlas subjektu s poskytováním 
osobních údajů“ 
• návrh smlouvy  
Kritéria pro výb ěr zájemců o pronájem předmětných pozemků: 
- výše nájemného (Kč/m2/rok) 
 
O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na MěÚ Úval odbor investic a 
dopravy tel. 281091503, vyrozuměn bude pouze vybraný zájemce.  
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo 
nevybrat z předložených nabídek. 
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem předmětného pozemku, 
prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce. 
 
starosta města  
MUDr. Jan Šťastný 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto:  













  Město Úvaly  
Riegerova čp.897,  250 82 Úvaly 
Telefon: 281 091 561 – podatelna 
                281 091 502 – vedoucí odboru správy majetku 
 Fax:      281 981 696 
E-mail:   blanka.viktorová@mestouvaly.cz 

Bankovní spojení: 
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn 
č.účtu: 19-1524-201/0100 
GE Money Bank, a.s. Český Brod 
č.účtu: 10006-5000128-584/0600 
IČ: 240 931 

 
 Č.j. 

Záměr města 
 

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

zveřejňuje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3476/2 o výměře cca 3x10m , 
katastrální území Úvaly u Prahy za účelem umístění reklamní plochy 

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

 
Vyjádření a nabídky lze doručit v době od zveřejnění záměru pronájmu na adresu: MěÚ 
Úvaly, Pražská 276, Úvaly 250 82  v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT “ a heslem  
„ umístění reklamní plochy pozemek parc.č.3476/2“ nejpozději do …… 
 
Podmínky pronájmu: 
 • veškeré úpravy předmětu pronájmu bude nájemce provádět na základě písemného souhlasu  
pronajímatele 
• veškeré stavební a jiné úpravy bude realizovat nájemce na své náklady a nebude je 
požadovat zpět ani při skončení nájmu 
• smlouva bude uzavřena na dobu určitou 
Žádost musí obsahovat: 
• nabídku výše nájemného (Kč/m2/rok) 
• adresu žadatele, telefon, fax, e-mail 
• u fyzických osob - originál výpisu z živnostenského rejstříku (ne starší 3 měsíců) 
• u právnických osob - originál výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců) 
• u fyzických osob vyplněný formulář „Informace, poučení a souhlas subjektu s poskytováním 
osobních údajů“ 
• návrh smlouvy  
Kritéria pro výb ěr zájemců o pronájem předmětných pozemků: 
- výše nájemného (Kč/m2/rok) 
 
O výsledku výběrového řízení se můžete informovat na MěÚ Úval odbor investic a 
dopravy tel. 281091503, vyrozuměn bude pouze vybraný zájemce.  
Doba zveřejnění je dle zákona nejméně 15 dnů. Pronajímatel si vyhrazuje právo 
nevybrat z předložených nabídek. 
V případě, že nebude podána žádná žádost o pronájem předmětného pozemku, 
prodlužuje se doba zveřejnění vždy do 15. dne následujícího měsíce. 
 
starosta města  
MUDr. Jan Šťastný 
 
Vyvěšeno: 
Sejmuto:  



  Město Úvaly  
Pražská 276,  250 82 Úvaly 
Telefon: 281 981 401 – podatelna 
 Fax:      281 981 696 
E-mail:   sekretariat@mestouvaly.cz 

Bankovní spojení: 
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn 
č.účtu: 19-1524-201/0100 
GE Money Bank, a.s. Český Brod 
č.účtu: 10006-5000128-584/0600 
IČ: 240 931 

                                     D O H O D A 
o použití vybavení místností, náhradě za znehodnocení vybavení a náhradě za 

spotřebovaná média uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 

město Úvaly 

IČ  240931, se sídlem Pražská 276, Úvaly, zastoupené starostou MUDr. Janem 
Šťastným 
dále jen „město“ 
 
a 
 
Základní škola Úvaly , okres Praha – východ, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 8, 
250 82  Úvaly 
IČ  00874817, zastoupená ředitelem školy  Mgr. Jaroslavem Březkou 
dále „ZŠ Úvaly“ 

 
podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku. 

 
I. 

 Předmětem této dohody je zapůjčení technického vybavení místnosti  v přízemí  
hlavní  budovy ZŠ Úvaly, na adrese nám. Arnošta z Pardubic 8, Úvaly  a to nábytek, 
židle, stoly, vybavení kuchyňky, náhrada za znehodnocení vybavení a náhrada za 
spotřebovaná média   ve dnech od 23.5.2014 od 12.00 hodin do  24.5.2014  do 20.00 
hodin pro účely konání voleb do Evropského parlamentu. 
 

II. 
 Město  po ukončení voleb  místnosti uvede do původního stavu. 
 

III. 
 ZŠ Úvaly zajistí úklid předmětných prostor po akci vlastními prostředky. 
 

IV. 
 Město se zavazuje uhradit ZŠ Úvaly  částku 4 500,- Kč, tj. slovy 
čtyřitisícepětsetkorun, a to do  31.5.2014. 

 
V. 

5.1. Veškeré změny této  smlouvy je nutno učinit v písemné formě. 
5.2. Salvatorní ustanovení: 
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 



5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží 
po dvou z nich. 
5.4. Strany této smlouvy prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
5.5 Tuto dohodu schválila rada města Úvaly na svém jednání dne 9.4.2014 
usnesením č. R- …../014. 
 
 
V Úvalech dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
……………………………              …………………………… 
    MUDr. Jan Šťastný       Mgr. Jaroslav Březka 
  starosta města Úvaly                     ředitel ZŠ Úvaly 
 
 
 
 

 



  Město Úvaly  
Pražská 276,  250 82 Úvaly 
Telefon: 281 981 401 – podatelna 
 Fax:      281 981 696 
E-mail:   sekretariat@mestouvaly.cz 

Bankovní spojení: 
KB, a.s. Praha - Podvinný mlýn 
č.účtu: 19-1524-201/0100 
GE Money Bank, a.s. Český Brod 
č.účtu: 10006-5000128-584/0600 
IČ: 240 931 

    D O H O D A 
o použití vybavení místností, náhradě za znehodnocení vybavení a náhradě za 

spotřebovaná média uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky 

město Úvaly 

IČO 240931, se sídlem Pražská 276, Úvaly, zastoupené starostou MUDr. Janem 
Šťastným 
dále jen „město“ 
 
a 
 
Městský d ům dětí a mládeže Úvaly , okres Praha – východ se sídlem Vítězslava 
Nováka 372, 250 82  Úvaly, IČ 43754791 zastoupený ředitelkou paní Janou 
Pospíšilovou 
dále „MDDM Úvaly“ 

podle ustanovení § 2193 a násl. občanského zákoníku. 
 

I. 
 Předmětem této dohody je zapůjčení technického vybavení místností v  přízemí   
budovy MDDM Úvaly  na adrese Vítězslava Nováka 372, Úvaly   a to   nábytek, židle,  
stoly, vybavení kuchyňky, náhrada za znehodnocení vybavení  a náhrada za  
spotřebovaná média  ve dnech od 23.5.2014 od 12.00 hodin do  24.5.2014  do 20.00 
hodin,  pro účely konání voleb do Evropského parlamentu. 
 

II. 
 Město  po ukončení voleb  místnosti uvede do původního stavu. 
 

III. 
 MDDM  Úvaly zajistí úklid předmětných prostor  po akci vlastními prostředky. 

 
IV. 

 Město se zavazuje uhradit MDDM  Úvaly  částku 4 500,- Kč, tj. slovy 
čtyřitisícepětsetkorun, a to do  31.5.2014 
 

V. 

5.1. Veškeré změny této  smlouvy je nutno učinit v písemné formě. 

5.2. Salvatorní ustanovení: 
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné 
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a 
smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. 
5.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech výtiscích, přičemž každá ze stran obdrží 
po dvou z nich. 



5.4. Strany této smlouvy prohlašují, že tato dohoda byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vůle, nebyla podepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 
5.5 Tuto dohodu schválila rada města Úvaly na svém jednání dne 9.4.2014 
usnesením č. R- …./013.  
 
 
 
 
V Úvalech dne …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
……………………………              …………………………… 
    MUDr. Jan Šťastný       Jana Pospíšilová 
  starosta města Úvaly              ředitelka MDDM Úvaly 
 
 

 













 
 
 
 
 

ZÁPIS č. 5/2014 
z jednání kulturní komise Rady m ěsta Úvaly, které se konalo  dne 2.4.2014 
od 18.00 hodin  na M ěÚ Úvaly  
 
 
Přítomni:           J.Horová, V.Procházka, Z.Havránková, J.Gebhartová, H.Novosádová, I. Branyšová,  
 
 
Omluveni  A. Janurová, L.Foučková, V.Pokorný,  H.Opálková, J.Štěpánovský,  A.Fejtová, H. Černá 
 
Hosté:                pí. M.Rydvalová 
 
 
Program: 1)  Úvod    

2)  Příprava akcí 
  3)  Různé, Závěr 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Předseda komise:                Ing. Jana Horová 
Tajemník komise:                    Jana Tesařová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



1) Úvod 
 

Pí. Tesařová přivítala přítomné,  seznámila je s dnešním programem jednání. Hostem dnešního jednání je pí. 
Markéta Rydvalová, která má zájem o spolupráci s kulturní komisí. Vlastní promo agenturu, nabízí komplexní 
zajištění různých akcí včetně ozvučení. Ráda by se účastnila jednání komise jako host – načerpá poznatky, 
v jaké oblasti by mohla nabídnout spolupráci, doporučuje dlouhodobé plánování akcí.  

 
2) Příprava akcí 

  
Vivat Tango  –  pátek 11.4.2014 od 19 hodin, sál DPS 
• odemknout DPS – klíče budou předány A.Janurové 
• plakáty vytiskne odbor správní, rozveze VPS   
• účast na akci – Horová, Gebhartová, Branyšová, Procházka, Janurová, Havránková, náhr.  Novosádová 
• scéna – Janurová 
• ozvučení, zprovoznit mikrofony, v sále 60 míst 
• honorář 10 000,- Kč, výdajový doklad, pamětní kniha  
• občerstvení, květiny – zajistí Horová  

 
Pomlázkové odpoledne – sobota 19.4.2014 od 14 do 17 hodin, sál DPS 
• hraje COMBO Mirka Kočárníka, honorář 2 000 Kč, výdajový doklad – předat Branyšové včetně klíčů  
• plakáty vytiskne odbor správní, rozveze VPS, velký plakát A.Janurová ?   
• pohoštění – káva, čaj, mazance, beránky  
• přítomnost na akci –  Branyšová, Fejtová, Janurová, Havránková   
• výzdoba sálu – odbor správní, zajištění dárkového balíčků a blahopřání (p. Kočárník 80 let) – osobní 

předání starosty  
 

Plavba po řece Ob – pátek 25.4. 2014 od 19 hodin, sál  DPS 
• klíče od DPS, peníze a výdajový doklad  předat V.Procházkovi 
• plakáty vytiskne odbor správní, rozveze VPS   
• účast na akci – Havránková, Procházka, Gebhartová  
• scéna – plátno,  mikrofon, stolek, židle  
• honorář 2 000,- Kč, výdajový doklad, pamětní kniha  
• občerstvení, květina – zajistí Havránková  

 
          Čarod ějnice  – 30.4.2014 od 17 hodin, hřiště pod kostelem  

• sraz v 16.30 hodin (Tesařová, Šimáňová, Branyšová), později dle možností Horová, 
Havránková,Novosádová     

•  příprava akce – zajistí odbor správní + VPS ve spolupráci s MDDM 
•  plakáty zajišťuje MDDM, jejich rozvoz po městě VPS,  upoutávka  v dubnovém ŽÚ 
• vuřty, pitíčka, chleba, kečup, hořčice,kelímky, tácky, ubrousky, tácy, nože, prkénka, utěrky, umyvadlo, 

mýdlo, toaletní papír – WC v Tesku  požadavek MDDM  zajistit sladkosti na 10 stanovišť pro 350 dětí – 
zajistí Tesařová 

• VPS – 2x hranice, pruty, koše na odpadky, 4x přípojky k elektřině (kapela, světlo, Frýdman)    
• foto Procházka 
• odvoz stolů a lavic z MDDM a zpět, stánky, pro kulturní komisi zajistit 3 stoly, 4 židle, úklid po akci 
• informovanost hasičů a policie zajistí Tesařová 
• úklid  VPS ve 20.30 hodin 

 
Musica Dolce Vita   23.5.2014 v č.p. 65  
H. Novosádová prověří na místě možnost instalace lanka (opona ). Pí. Tesařová prověří nákup nebo výrobu 
paravánů. V.  Procházka připraví článek o koncertu a pozvánku do květnového vydání ŽÚ, zhotoví 2 plakáty 
A2, vytvoří malé pozvánky, které předá do knihovny, ve spolupráci se správním odborem zhotoví 50 ks 
tištěných programů koncertu, nechá zhotovit 50 ks fotografií do tištěného programu. 
 

  
2) Různé, závěr 

 
H. Novosádová přednesla nabídku na doporučení pí. Šolcové – koncert vážné hudby, zjistí podrobnosti 

 V. procházka upozorňuje, že ve vývěskách města zůstávají plakáty akcí, které se již konaly, doplňuje, že 
10.10. bude beseda o Africe, cena 3 500,- Kč. J. Horová doplní do harmonogramu akcí. 
K dotazu na rozměr sálu v č.p. 65 – cca 12m x 13 m. 
 
Příští jednání  KuK se bude konat ve středu 14.5.2014 od 18:00 hod.  
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