
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.2

19. zasedání zastupitelstva konané dne 29. 4. 2019

Věc:
Projednání investičního záměru s výdaji nad 50 mil. Kč

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Schválení investičního záměru dle Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v 
oblasti investic a velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje.

Nárok na rozpočet:
Financování realizace akce se předpokládá z úvěru Ústeckého kraje 2017-2021 a z rozpočtu FIO. V průběhu 
realizace bude prověřována možnost zapojení do případně nově vypsaného dotačního titulu (je možné 
zpětné přeúčtování).

Projednáno:

Rada ústeckého kraje 

Dne: 13. 2. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.2-1 Název: Bod 21.1 priloha 1 black.pdf
Investiční záměr - Gymnázium a SOŠ 
Dr. Šmejkala ÚL - stavební úpravy a 
dostavba areálu Stará 99

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

schvaluje

navýšený investiční záměr na akci „Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem - 
Stavební úpravy a dostavba areálu“ ve výši 437.255 tis. Kč



Důvodová zpráva:
Na základě platných “Zásad pro předkládání a schvalování požadavků na stavební akce v oblasti investic a 
velké údržby na nemovitém majetku Ústeckého kraje“, v souladu s „Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje“ 
schválenými Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 6. 2017 a dle platných „Zásad pro tvorbu a poskytování 
finančních prostředků z Fondu investic a oprav Ústeckého kraje“ v příloze předkládáme k projednání 1 
investiční záměr odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

V investičním záměru s názvem "Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem - 
Stavební úpravy a dostavba areálu" se jedná o rekonstrukci jednoho ze stávajících objektů Gymnázia a SOŠ 
Dr. Václava Šmejkala včetně zpevněných i nezpevněných ploch, oplocení a přípojek inženýrských sítí, 
přístavbu spojovací lávky a objektu auly, výukových prostor včetně zpevněných, nezpevněných ploch a 
areálových rozvodů. Akce rovněž zahrnuje demolici stávajícího objektu domku školníka a výstavbu nového 
objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť včetně nových přípojek, inženýrských sítí a výstavby 
zpevněných ploch, rekonstrukci povrchů hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizaci osvětlení a 
dešťové kanalizace, poldrů. K navýšení ceny dle projektové dokumentace oproti původní studii došlo proto, 
že při zpracování studie byla předpokládaná cena značně podhodnocena.

Vyjádření Investiční komise RÚK:
Investiční komise doporučuje Radě ÚK vzít na vědomí navýšený investiční záměr na akci "Gymnázium a 
Střední odborná škola Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem - Stavební úpravy a dostavba areálu" ve výši 437.255 
tis. Kč, předložit jej Zastupitelstvu ÚK spolu s návrhem priorit pro oblast SMT při velkých rekonstrukcích 
středních škol (Gymnázium a SOŠ Dr. Šmejkala, Kampus řemesel ÚL).

Vyjádření Mgr. Bc. Petra Šmída:
Mgr. Bc. Petr Šmíd, člen Rady Ústeckého kraje, po prověření všech dostupných informací, doporučuje 
přednostní zahájení realizace akce "Gymnázium a Střední odborná škola Dr. Šmejkala, Ústí nad Labem - 
Stavební úpravy a dostavba areálu" před akcí "Kampus řemesel ÚL".

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Andrea Kokšalová
samostatný referent odboru INV Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Pavla Svítilová (vedoucí odboru)   Ing. Pavla Svítilová 17. 4. 
2019

2 Mgr. Petr Šmíd (uvolněný zastupitel)   Mgr. Petr Šmíd 18. 4. 2019
3 Ing. Ladislav Drlý (uvolněný zastupitel)   Ing. Ladislav Drlý 19.4.2019

Podpis zpracovatele:  Ing. Pavla Svítilová 17. 4. 2019


