
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

2. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 31. 1. 2018 

Usnesení č. 48/18 -  90/18 

 

 

48/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění u tohoto usnesení 

a) 786/17 B) 1. a) na 28. 2. 2018 

 

 

 

49/18 

Rozpočtové opatření FO a OIÚP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením FO a OIÚP v celkové výši 10 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 000 tis. Kč v položce účelové 

prostředky ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, odd. přípravy a realizace 

investic o částku 10 000 tis. Kč (na případné demolice) 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

                                                                                                  Termín: 28. 2. 2018 

 

 

 

 



50/18 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO na volbu prezidenta 

republiky  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu v celkové výši 2 810,70 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 810,70 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 

2 810,70 tis. Kč, na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky, 

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo volby) a ve dnech 26. 

a 27. ledna 2018 (druhé kolo volby), takto: 

- MO město   1 130,07 tis. Kč 

- MO Severní Terasa     579,53 tis. Kč 

- MO Neštěmice     608,50 tis. Kč 

- MO Střekov      492,60 tis. Kč 

 

 

51/18 

Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2018 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. program prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 

2. žádost o poskytnutí státní účelové dotace od MV ČR ve výši 694.000 Kč 

na jednotlivé dílčí projekty, které jsou součástí Programu prevence kriminality na 

místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 v následujícím pořadí:  

 

P.č. název projektu realizátor 

žádost o 

dotaci 

MVČR  

podíl 

města 

ÚL    

celkové 

náklady 

projekt

u 

podíl 

města 

ÚL v % 

1 MP dětem Městská policie ÚL 90 000 40 000 130 000 30,77 

2 Myslíme na Vás Městská policie ÚL 56 000 7 000 63 000 11,11 

3 

Záznamové 

zařízení MKDS 
Městská policie ÚL 548 000 61 549 609 549 10,10 

C E L K E M  694 000 108 549 802 549 13,53 

 

3. finanční spoluúčast města Ústí nad Labem na Programu prevence kriminality na 

místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 ve výši 108.549 Kč 

 



B) u k l á d á  
1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí n. L. 

a) předložit žádosti o poskytnutí státní účelové dotace MVČR na jednotlivé dílčí 

projekty dle bodu A) tohoto usnesení                    

                                                                                                                T: 15. 2. 2018 

 

 

52/18 

Rozpočtová opatření OHS – převod nedočerpaných fin. 

prostředků  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 580 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 580 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, o částku 580 tis. Kč na investiční akci „Obnova vozového parku“ 

2. rozpočtové opatření OHS ve výši 1 240 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 1 240 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS v položce provozní výdaje 

o částku 1 240 tis. Kč 

 

 

53/18 

Dohoda o partnerství a spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení 

odpadového hospodářství města Ústí nad Labem se společností United Energy, a. s. 

 

 

54/18 

Veřejná zakázka „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí 

nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Založení 

a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“ takto: 



1. OK GARDEN s.r.o. 

2. Gabriel s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti OK GARDEN 

s. r. o. se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 275 71 297, 

s nabídkovou cenou ve výši 1.688.080,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v centru 

města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti OK GARDEN s. r. o. 

se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 275 71 297 a v případě, 

že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí 

 

 

55/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8.260.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, včetně případného vylučování 

dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 



 

 

56/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 47.000.000,- Kč bez DPH formou otevřeného řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Správa světelných signalizačních zařízení 

na území města Ústí nad Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Bc. Nadi Wallerové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM   

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM               

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) František Jakub, energetik 

e) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Jan Trup, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Mgr. Roman Habrová, vedoucí KT 

e) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

 

 

 

 

 

 

 



57/18 

„Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové 

ochrany na území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním 

městem Ústí nad Labem a spol. Městské služby Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření „Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany 

na území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.   

 

 

58/18 

„Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ELEKTROWIN a. s. 

a statutárním městem Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření „Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

kolektivním systémem ELEKTROWIN a. s. a statutárním městem Ústí nad Labem  

 

 

59/18 

Rozpočtová opatření OIÚP – zapojení účelově určených 

a zasmluvněných finančních prostředků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků ve výši 1 901,50 tis. Kč 

do rozpočtu 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 901,50 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

301,50 tis. Kč u akce „Úspora energií ZŠ a MŠ“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

800,00 tis. Kč u akce „Stavební úpravy objektu pečovatelské služby Krásné 

Březno“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

800,00 tis. Kč u akce „Lidické náměstí – zásuvkový rozvod“ 



2. rozpočtové opatření OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 2 996,12 tis. Kč do rozpočtu 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2 996,12 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, v celkové výši 2 996,12 tis. Kč, z toho: na případné 

demolice 2 960,07 tis. Kč a na ostatní výdaje 36,05 tis. Kč 

 

 

 

60/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup serveru pro GIS“ a „Nákup 

geografického portálu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 257,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, o částku 

257,00 tis. Kč u akce „Nákup geografického portálu“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, o částku 257 tis. Kč 

na akci „Nákup serveru pro GIS“ 

 

 

61/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 850 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 850 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. projektů a dotací 

ve výši 850 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 250 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 250 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. koncepcí ve  výši  

250 tis. Kč  

 

 

 



62/18 

Projekt Forget Heritage – schválení dílčích dokumentů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o průběhu realizace projektu Forget Heritage 

B )  s c h v a l u j e  

1. dokumenty vzniklé v rámci realizace projektu Forget Heritage:  

a) příručka k zásadám, strategiím a přístupům (Policy Handbook) 

b) zásady pro zapojení občanů do oblasti historických památek (Guidelines for 

citizens involvement in historical sites) 

c) Manažerská příručka (Management Manual)  

d) místní zapojení zainteresovaných osob (Local involvement plans) 

C )  u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat dokumenty dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

T: 10. 2. 2018 

 

 

63/18 

Nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude část 

silnice III/24721 vyřazena ze sítě silnic a s následným bezúplatným nabytím 

nemovitostí v k. ú. Sebuzín: 

a) těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se 

silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) 

včetně příslušenství 

b) pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m
2
  

c) pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m
2
  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

64/18 

Pronájem části pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 545 m
2
 z celkové výměry 

22086 m
2
 v k. ú. Klíše Ing. Petru Krejčímu, xx xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 



a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

 

 

65/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 
 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 o výměře cca 30 m
2
 z celkové výměry 

841 m
2
 v k. ú. Bukov 

  

 

66/18 

Převod části pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje panu Františku Minárikovi, bytem xxxxxxxxxxxx xx/x, xxx xx xxxx xxx 

xxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 210,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  28. 2. 2018    

 

 

67/18 

Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  se směnou částí pozemků takto: 

a) převod části pozemku p. č. 2542/2 o výměře cca 210 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 



společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 za kupní cenu 

ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 73.500,- Kč 

b) převod části pozemku p. č. 2542/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 

formou odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní 

cenu ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.250,- Kč 

c) společnost CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 uhradí veškeré 

náklady spojené s převody a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši 

cca 19.250,- Kč 

d) před převodem části pozemku p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 

CENTROPOL REALITY, s. r. o., bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož 

základě bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské 

sítě ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

e) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem – „PV plochy 

veřejných prostranství“ 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  28. 2. 2018     

 

 

68/18 

Převod dětského hřiště Střížovická do správy MO ÚL – město 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků p. č. 1900/13 o výměře 106 m
2
, p. č. 1905/3 o výměře 831 m

2
, 

p. č. 1905/1 o výměře 22086 m
2
 a dětského hřiště Střížovická včetně příslušenství 

umístěného na části pozemku p. č. 1905/, vše v k. ú. Klíše, z vybraného majetku 

statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy a majetku, do 

svěřeného majetku městského obvodu Ústí nad Labem – město za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - město 

 

 

 

69/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 o výměře cca 16 m
2
 v k. ú. Bukov pro 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.500,- Kč/m
2
 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 



c) účel: umístění trafostanice 

d) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

f) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož základě bude případně 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

statutárního města Ústí nad Labem 

g) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s termínem kolaudace stavby 

nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy 

h) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby 

 

 

70/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 o výměře cca 87 m
2
 v k. ú. Bukov 

 

 

71/18 

Záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 3220/28 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 3220/28 o výměře 411 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 3220/28 o výměře 411 m
2
 v k. ú. Střekov za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: údržba zeleně 

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

72/18 

Rozpočtová opatření  ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 2 490,57 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 



a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve  výši 2 490,57 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 105,83 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 70,00 tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru   

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 871,24 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 443,50 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

 

 

73/18 

Rozpočtové opatření ODM – investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 3 892,28 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 

3 892,28 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

112,28 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

80 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Na Spálence – PD, sk. 01 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

3 700 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému, sk. 03 

 

 

74/18 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 28 971,09 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 

28 971,09 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 28 971,09 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 



B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

                                                                   T: 28. 2. 2018 

 

 

75/18 

Rozpočtové opatření ODM odboru dopravy a majetku – rozvoj 

cyklistiky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 647,41 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních 

výdajů ve výši 3 647,41 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3 647,41 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 

 

 

76/18 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(investiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 150,00 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

150,00 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku sk. č. 04 ve výši 150,00 tis. Kč u akce „Nákup 

ponorných čerpadel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 



77/18 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(neinvestiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  
1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 9.300,04 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

9.300,04 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku o částku 9.300,04 tis. Kč 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

                                                                                                                     T: 28. 2. 2018 

 

 

78/18 

Statut Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Statut „Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad Labem“ dle přílohy 

tohoto usnesení 

 

 

79/18 

Využití finančních prostředků na Městské akce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s využitím finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb z oblasti ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na realizaci a 

úhradu nákladů spojených s městskými akcemi v roce 2018 pořádanými statutárním 

městem Ústí nad Labem 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_02-18_78-18.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_02-18_78-18.pdf


80/18 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným 

uzavřením smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce 

Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

81/18 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství ve výši 3 515,30 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

3 515,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

1 070,30 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

445,00 tis. Kč v položce Rezerva odboru 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 2 000 tis. Kč 

na realizaci generální opravy kostky MMIS 06 

 

 

82/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního 

příspěvku Městských službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 111,70 tis. Kč takto: 



a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 111,70 tis. Kč -  

investiční rezerva FO sk. č. 03  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č.. 04 ve výši 111,70 tis. Kč Městských službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – PD – rekonstrukce stropu pod 

saunovým provozem Městské lázně“ 

 

 

83/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 4 509,30 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 509,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 432,50 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 076,80 tis. Kč v položce oprava a údržba – sociální oblast 

a ostatní 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 2 000,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS  o částku 2 000,00 tis. Kč 

v položce oblast kultury 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 970,90 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním investičních výdajů v celkové  výši 970,90 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 o částku 

6,90 tis. Kč na investiční akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní jídelny – PD“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, s. č. 03 o částku 

964,00 tis. Kč na investiční akci „MŠ Zvoneček – stavební úpravy stravovacího 

pavilonu – vybudování keramické dílny“ 

B )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 21 314,40 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 21 314,40 tis. Kč 

 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 21 314,40 tis. Kč v položce oprava a údržba 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 28. 2. 2018 

 

 

84/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – úspora finančních prostředků 

v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 3 917,30 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 3 917,30 tis. 

Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 3 917,30 tis. Kč v položce oprava a údržba  

(Stavební úpravy vstupních prostor – ZŠ Mírová – 1 306,80 tis. Kč  

a Stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 - výdej jídel – Domov pro Seniory 

Severní Terasa – 2 610,50 tis. Kč) 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství výši 5 000,00 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

5 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 5 000,00 tis. Kč v položce oprava a údržba  

(Oprava šaten a zázemí bazénu – ZŠ Stříbrnická) 

 

 

85/18 

Souhlas s přijetím daru 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 ouh l as í  

1. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 150 000 Kč určeného na pořízení stínících 

plachet od společnosti NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4, 

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 



B )  d ě k u j e 
1. dárci za poskytnutý peněžitý dar  

 

 

86/18 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Aleny Kroupové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské 

školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace ke dni 

30. 6. 2018, v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Aleně Kroupové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy 

Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství 

Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce 

  Jana Vrkočová, pedagog MŠ Zvoneček 

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2018 jmenován 

nový ředitel Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace 

T: 9. 5. 2018 

 

87/18 

Koncepce možností navýšení kapacit mateřských škol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o výhledu demografického vývoje počtu dětí ve věku od 2 do 6 let 

a možnosti navýšení kapacit mateřských škol 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_02-18_86-18.pdf


B )  uk lád á  

1 .  odboru investic a územního plánování 

a) zahájit činnosti na přípravě projektové dokumentace na opravu objektu v ulici 

Poláčkova 3236/2  

T: 28. 2. 2018 

 

88/18 

Rozpočtové opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 4 019,43 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 019,43 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4 019,43 tis. Kč v položce Městský informační systém  

 

 

89/18 

Rozpočtové opatření KP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 388,68 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto:   

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 388,68 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

9,08 tis. Kč v položce mimořádné situace 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

379,60 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 939,32 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

939,32 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

939,32 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

 

 



90/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

  
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace 

Ústí nad Labem, se sídlem Masarykova 242/155, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 00482846, zastoupenému panem předsedou Mgr. Milanem Schořem, na obnovu 

požárem zničené společenské místnosti na Sádkách Chlumec  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


