
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

1. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 9. 1. 2017 

Usnesení č. 1/17 - 23/17 

 

================================================================== 

 

1/17 

Rozpočtová opatření FO do rozpočtu  roku 2016  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2016 – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 

19,47 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,47 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

19,47 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

2. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2016 – zapojení investiční 

dotace ze SFŽP a z MŽP, na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ Vojanova“ v celkové 

výši 31,63 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1,76 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. fondů – investiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 29,87 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. č. 05 

o částku 31,63 tis. Kč v položce investiční rezerva na dotované investiční akce 
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Rozpočtové opatření MP do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2016 ve výši 75 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 75 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

75 tis. Kč v položce VPP - asistent prevence kriminality  
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Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2017 
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Žádost o prominutí pohledávky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vzdání se práva na vymáhání pohledávky a prominutí pohledávky paní Vlasty 

Jeschke ve výši 2.605,17 Kč 
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Žádost o postupné splácení nákladů řízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. splátkový kalendář pro p. Pavla Řepku tak, že dotyčný uhradí z celkové částky 

54.208,- Kč ihned částku 30.000,- Kč a následně 11x částku 2.000,- Kč měsíčně 

a 1x 2.208,- Kč 
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Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 21. 3. 2007 – SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 8011000309 ze dne 21. 3. 2007            

ve znění pozdějších dodatků s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, 

státní organizace, IČ 709 94 234 
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Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2006 – SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2967326707 ze dne 26. 10. 2006          

ve znění pozdějších dodatků s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, 

státní organizace, IČ 709 94 234 
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Dodatek k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 v aktualizovaném 

znění dle dodatku č. 4/2005 a dalších – THMÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření dodatku č. 1/2017 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení        

v majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 v aktualizovaném znění dle 

dodatku č. 4/2005 a dalších se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s. r. o., IČ 491 01 684, kterým se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis 

provozních objektů a zařízení, výměníkových stanic a plynových kotelen“ dle 

skutečného stavu včetně výše nájemného  
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Rozpočtové opatření ODM – zapojení do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 2016 k zapojení 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 41,57 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši  41,57 tis. Kč v položce 

účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku 41,57 tis. Kč (obnova, zajištění a výchova 

lesních porostů) 
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Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu 2016 – státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2016 ve výši 4 tis. Kč – pokrytí nákladů 

na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče, na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče 

2. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2016 ve výši 1,10 tis. Kč – 

pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1,10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1,10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

3. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2016 ve výši 46 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 46 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 46 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  
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Rozpočtové opatření OSV do rozpočtu 2016 – dotace na výkon 

sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí do rozpočtu roku 2016 ve výši 

5,03 tis. Kč takto:    

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 

5,03 tis. Kč v položce účelové prostředky - sociální práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 

5,03 tis. Kč v položce provozní výdaje  
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Preferované sporty – hokej a fotbal 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb (OKSS) v oblasti sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 7 000 tis. Kč 

a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 600 tis. Kč 

b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 4 600 tis. Kč 

2. s nákupem obchodního podílu společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.  

(IČ 032 61 255) od společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek  

(IČ 442 27 116) ve výši 10%, a to za částku 1 000,- Kč 

3. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu „Preferované sporty – 

fotbal (dospělí), hokej (dospělí)“ pro rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B )  s ouh l as í  s návrhem 

ve smyslu ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších právních předpisů  

1. delegovat do dozorčí rady společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

(IČ 032 61 255): 

a) Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS MmÚ 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 
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Rozpočtové opatření FO a OKSS – hokej, fotbal 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 4 400 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 4 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 4 400 tis. Kč v položce oblast sportu – preferované 

sporty 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_01-17_12-17.pdf
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Rozpočtové opatření FO a OKSS – údržba běžeckých stop 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

ve výši 120 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 120 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 120 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti – 

údržba běžeckých stop  
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Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouhl as í  

1. s přijetím účelově určených peněžitých darů v celkové výši 148 600,00 Kč  

na adopci a patronství zvířat od 1.11.2016 do 31.12.2016 dle přílohy č. 1 usnesení 

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B) d ě k u j e 
1. dárcům za poskytnuté peněžité dary  
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Lékařská pohotovostní služba v roce 2017 – přijetí dotace 

od KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro rok 2017 ve výši 1 732,80 tis. Kč 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro období roku 2017 mezi příjemcem dotace Statutárním 

městem Ústí nad Labem a poskytovatelem Ústeckým krajem, se sídlem Velká 

Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_01-17_15-17.pdf
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Souhlas s přijetím darů do vlastnictví Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určených peněžitých darů na pořádání kulturní akce 

XX. Mezinárodního jazz blues festivalu do vlastnictví Kulturního střediska města 

Ústí nad Labem, p. o. od následujících dárců: 

a) Severočeská vodárenská společnost a. s., sídlo Přítkovská 1689, Teplice,  

IČ 49099469 ve výši 40.000,- Kč  

b) HELGOS s.r.o. sídlo Revoluční 206, 400 01 Ústí nad Labem,  

IČ 46711732 ve výši 12.100,- Kč 

c) MUDr. Iva Pešková, sídlo Za humny 650, 400 04 Trmice,  

IČ 44227736 ve výši 10.570,- Kč 

B) d ě k u j e 

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 
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Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

do rozpočtu 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2016 

– zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 516,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 516,03 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 

1 516,03 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci ve 

výši 488,29 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizaci 

ve výši 543,21 tis. Kč  

- Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové 

organizaci ve výši 266,54 tis. Kč  

- Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové 

organizaci ve výši 217,99 tis. Kč  
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Územní plán Ústí nad Labem – doplnění expertní skupiny 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1. do expertní skupiny: 

a) Ing. arch. Irenu Královou (architekt, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně) 

b) Pavla Dufka (náměstka primátorky, v jehož gesci je územní plánování) 

c) Ing. Jaroslava Slabého (ved. odboru strategického rozvoje MmÚ) 
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Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro IROP 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. povinnosti a kompetence zprostředkujícího subjektu ITI vůči ŘO MMR, které jsou 

jasně stanoveny v Interních postupech Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro IROP 
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Termíny jednání RM a ZM v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2017 

 

Rada města    Zastupitelstvo města 

  9. 1. 2017        

25. 1. 2017 

  8. 2. 2017               11. 1. 2017 

22. 2. 2017 

  8. 3. 2017 

22. 3. 2017 

12. 4. 2017                          5. 4. 2017 

26. 4. 2017 

10. 5. 2017 

24. 5. 2017 

  7. 6. 2017 

28. 6. 2017               21. 6. 2017 



30. 8. 2017 

13. 9. 2017               20. 9. 2017  

  4. 10. 2017  

18. 10. 2017        

  8. 11. 2017 

22. 11. 2017 

13. 12. 2017     6. 12. 2017 
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Odměny neuvolněným členům ZM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytováním měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za 

výkon funkcí s účinností od 1. 2. 2017 v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, a s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění takto: 

a) člen ZM         1 973,- Kč  

b) člen RM           5 798,- Kč 

c) předseda komise RM, výboru ZM 4 356,- Kč 

d) člen komise RM, výboru ZM  4 024,- Kč 

2. poskytováním měsíční odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva města 

v souladu s § 77 odst. 3 zákona o obcích, do výše souhrnu odměn za jednotlivé 

funkce 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit zastupitelstvu města návrh odměn neuvolněným zastupitelům dle 

bodu A) tohoto usnesení 

T: 11. 1. 2017 
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Rozpočtová opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 4 800,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

4 800,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4 800,00 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

 

 

 

 



2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 634,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 634,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 634,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 500,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 500,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 500,00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

4. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 000,00 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

1 000,00tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 000,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

5. rozpočtové opatření právního odboru ve výši 200,00 tis. Kč takto 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši 

200,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru o částku 

200,00 tis. Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


