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238/16 

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun 

A2 a A3“ – výběr vítězného uchazeče 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Městský stadion v Ústí nad 

Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ takto: 

1. METALL QUATRO, spol. s r. o. 

2. RAVEK s. r. o. 

3. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. 

4. Stavební a obchodní společnost Most, spol. s r. o. 

5. ULIMEX, spol. s r. o. 

6. INSKY, spol. s r. o. 

7. Severočeská stavební, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun 

A2 a A3“, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti 

METALL QUATRO, spol. s r.o., se sídlem Vysoká Pec č. p. 600, 431 59, Vysoká 

Pec, IČ: 615 38 213, s nabídkovou cenou ve výši 6.379.664,90 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Městský stadion v Ústí nad Labem – 

dokončení bočních tribun A2 a A3“ dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, 

který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo 

neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, 

který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě v pořadí  

 

 

 

 

 

 



239/16 

„Opravy místních komunikací a jejich součástí“ – výběr vítězných 

uchazečů 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 1: Lokální opravy živičných vrstev vozovek takto: 

1. INSKY spol. s r. o. 

2. EUROVIA CS, a. s. 

3. DOKOM FINAL s. r. o. 

4. STRABAG Rail a. s.  

2. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 2: Lokální opravy konstrukcí vozovek takto: 

1. STRABAG Rail a. s. 

2. INSKY spol. s r. o. 

3. DOKOM FINAL s. r. o. 

4. EUROVIA CS, a. s. 

5. S a M silnice a mosty Děčín a. s. 

3. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 3: Lokální opravy vozovek v zimním období takto: 

1. DOKOM FINAL s. r. o. 

2. INSKY spol. s r. o. 

4. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 4: Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou 

ACO 11 takto: 

1. DOKOM FINAL s. r. o. 

2. STRABAG a. s. 

5. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 5: Opravy dlážděných komunikací takto: 

1. STOSTAV s. r. o. 

2. Komastav DS s. r. o.  

3. Partik Hart – KUBOTA 

4. DOKOM FINAL s. r. o. 

5. INSKY spol. s  r. o. 

6. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 6: Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným 

krytem takto: 

1. Patrik Hart – Kubota 

2. DOKOM FINAL s. r. o. 

3. STRABAG Rail a. s. 

4. S a M silnice a mosty Děčín a. s. 

5. INSKY spol. s r. o. 

6. Vodohospodářské stavby, s. r. o. 

7. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 7: Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního 

značení takto: 

1. AVE ÚL – AVE Kladno – dopravní značení část 7 



8. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ v části 8: Opravy, údržba a změny v systému vodorovného 

dopravního značení takto: 

1. Credo Litoměřice VDZ spol. s r. o. 

2. AVE ÚL – AVE Kladno – dopravní značení část 7 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 1: 

Lokální opravy živičných vrstev vozovek, a to uchazeče, který se umístil na prvním 

místě v pořadí tj. společnosti INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 

Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 67.818.800,- Kč 

bez DPH 

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 2: 

Lokální opravy konstrukcí vozovek, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. společnosti STRABAG Rail a.s., se sídlem Železničářská 1385/29, 

400 03 Ústí nad Labem - Střekov, IČ: 254 29 949, s nabídkovou cenou ve výši 

19.722.400,- Kč bez DPH  

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 3: 

Lokální opravy vozovek v zimním období, a to uchazeče, který se umístil na 

prvním místě v pořadí tj. společnosti DOKOM FINAL s.r.o., se sídlem Kamenná 2, 

407 11 Děčín XXXII - Boletice, IČ: 254 87 230, s nabídkovou cenou ve výši 

1.271.200,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 4: 

Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11, a to uchazeče, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti DOKOM FINAL s.r.o., se 

sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII - Boletice, IČ: 254 87 230, s nabídkovou 

cenou ve výši 3.923.200,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 5: 

Opravy dlážděných komunikací, a to uchazeče, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. společnosti STOSTAV s.r.o., se sídlem Proboštovská 1972, 415 02 

Teplice, IČ: 250 32 437, s nabídkovou cenou ve výši 5.930.360,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 6: 

Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem, a to uchazeče, který 

se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Patrik Hart - KUBOTA, 

se sídlem Malečov 9, 403 27 Malečov, IČ: 646 92 426, s nabídkovou cenou ve výši 

8.608.000,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 7: 

Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení, a to uchazeče, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti AVE ÚL – AVE Kladno – 

dopravní značení část 7, se sídlem Neštěmická 779/4, 400 21 Ústí nad Labem, 

IČ: 613 29 002, s nabídkovou cenou ve výši 23.490.488,- Kč bez DPH 

 

 

 



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

zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ v části 8: 

Opravy, údržba a změny v systému vodorovného dopravního značení, a to 

uchazeče, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Credo 

Litoměřice VDZ spol. s r.o., se sídlem Ústecká 53, 410 02 Malé Žernoseky, 

IČ: 254 93 043, s nabídkovou cenou ve výši 8.480.000,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 1: Lokální opravy živičných vrstev vozovek dle ustanovení § 82 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě 

v pořadí  

2. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 2: Lokální opravy konstrukcí vozovek dle ustanovení § 82 odst. 4 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě v pořadí 

3. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 3: Lokální opravy vozovek v zimním období dle ustanovení § 82 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě 

v pořadí 

4. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 4: Opravy vozovek R-materiálem s následnou pokládkou ACO 11 

dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, 

odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, 

popřípadě třetím místě v pořadí 

5. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 5: Opravy dlážděných komunikací dle ustanovení § 82 odst. 4 

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě v pořadí 

6. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 6: Opravy pěších a cyklistických komunikací s živičným krytem 

dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním 

místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, 

popřípadě třetím místě v pořadí 

 

 

 



7. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 7: Opravy, údržba a změny v systému svislého dopravního značení 

dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů 

8. přidělení veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ v části 8: Opravy, údržba a změny v systému vodorovného dopravního 

značení dle ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním 

místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém 

místě v pořadí 

 

240/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a odboru 

hospodářské správy – dotace na výkon sociální práce  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 5 066,50 tis. Kč – zapojení 

neinvestiční účelové dotace poskytnuté MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 066,50 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 950 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce - mzdové prostředky a povinné pojistné, takto: 

- MO město     700 tis. Kč 

- MO Severní Terasa   500 tis. Kč 

- MO Neštěmice    400 tis. Kč 

- MO Střekov    350 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 567 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 533 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 30 tis. Kč 

v položce provozní výdaje         

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 986,50 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce 

 

241/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí – státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 44 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 44 tis. Kč v položce účelové 

prostředky úřadu práce   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 44 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 odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy ve výši 1 243 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 rozpočtu OSV o částku 1 243 tis. Kč v položce účelové 

prostředky - pěstounská péče  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 895,50 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 304,50 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 43 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

242/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - náklady spojené 

s účastí Statutárního města Ústí nad Labem v anketě “Strom roku 

2016“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 35 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 35 tis. Kč (služby spojené s přípravou a realizací výběrového řízení na 

poskytovatele komunálních služeb) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

35 tis. Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s účastí Statutárního 

města Ústí nad Labem v anketě “Strom roku 2016“ 

 

243/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - mytí nádob na 

tříděný odpad a pilotní projekt na bioodpad 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 300 tis. Kč takto: 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva o částku 300 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

o částku 200 tis. Kč, účelově určenou na mytí nádob na tříděný odpad  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

o částku 100 tis. Kč, účelově určenou na pilotní projekt - rozmístění 50 ks 

odpadových nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad v městské části 

Severní Terasa  

 

 

244/16 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dovybudování areálu“ – 

studie  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 350,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru, sk. 01 o částku 

350,00 tis. Kč v položce investiční rezerva na projektové práce 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování o částku 350,00 tis. Kč na zpracování studie „Městský stadion Ústí 

nad Labem – dovybudování areálu“ sk. 01 

 

 

245/16 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku - investice  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 290 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

290 tis. Kč z akce „Projektové práce na akce ODM“, sk. 01 

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

110 tis. Kč na akci „Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD“, sk. 01 

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

100 tis. Kč na akci „Rekonstrukce komunikace Velká Hradební – PD“, sk. 01 

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

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

 

 

 



246/16 

RO ODM – veřejné osvětlení 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 499 tis. Kč, takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 499 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

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

499 tis. Kč na akci „Veřejné osvětlení – rozšíření“, sk. 03  

 

 

247/16 

RO ODM – zapojení příjmu 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 250 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 250 tis. Kč v položce správní 

poplatky, vytvořené nad schválený rozpočet odboru dopravy a majetku 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 250 tis. Kč v položce ostatní výdaje odboru (nucené odtahy a právní 

pomoc) 

 

 

248/16 

RO ODM – přístřešky MHD 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku ve výši 

295,72 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku o částku ve výši 295,72 tis. Kč  

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

skup. 03, o částku 295,72 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků 

MHD“  

 

 

 

 



249/16 

RO ODM – vratka pokuty od ÚOHS 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 300,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy (vratka 

pokuty od ÚOHS) o částku 300,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 300,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města (opravy a údržba majetku MmÚ) 

 

 

250/16 

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

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 700 m
2
 z celkové výměry 

22086 m
2 

v k. ú. Klíše 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu oplocené části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 545 m
2
 

z celkové výměry 22086 m
2 

v k. ú. Klíše za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 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 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

251/16 

Záměr pachtu vodní nádrže Petri  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 152/16 ze dne 16. 3. 2016 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pachtu 



1.1. vodní nádrže Petri (vč. chatky pro rybáře, laviček a mol)   

1.2. části pozemku p. č. 1555/6 o výměře cca 51 300 m
2
   

1.3. části pozemku p. č. 1555/17 o výměře cca 41 300 m
2
  

1.4. části pozemku p. č. 1555/59 o výměře cca 2 452 m
2
 

1.5. pozemku p. č. 1555/60 o výměře 318 m
2
 

1.6. pozemku p. č. 1555/68 o výměře 1605 m
2
 

1.7. pozemku p. č. 1555/69 o výměře 82 m
2
 

o celkové výměře 9,7 hektarů, s hranicí za cestou nacházející se kolem vodní 

plochy v k. ú. Chabařovice pro Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní 

svaz, IČ 00434132 za těchto podmínek: 

a) pachtovné ve výši min. 4 000,- Kč/ha/rok 

b) pacht na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) pachtýř společně s nabídkou předloží návrh rozsahu zarybňování 

propachtované vodní nádrže 

d) zarybňování vodní nádrže musí pachtýř plnit z vlastní produkce ryb 

v chovných rybnících v rámci Ústeckého kraje, a to jako schváleného podniku 

akvakultury, evidovaného příslušným veterinárním orgánem (KVS), k čemuž 

musí být doložena registrace hospodářství (podniku akvakultury) a doklad 

o rozsahu požadované produkce ryb nejméně za 1 poslední rok nebo nákupem 

od certifikovaných chovatelů ryb v rámci Ústeckého kraje s doložením řádné 

certifikace a dokladu o nákupu  

e) pachtýř musí prokázat, že nejméně po dobu tří let organizuje práci s dětmi 

a mládeží se zaměřením na rybářství, vodní faunu a flóru a obecně životní 

prostředí kolem vod, a to s prokazatelnou pravidelnou docházkou alespoň 

10 dětí v průběhu školního roku 

f) každoročně je pachtýř povinen uspořádat alespoň jednu akci pro děti a mládež 

na propachtované vodní nádrži k účelu výuky a výchovy ve vztahu k přírodě 

a rybářství 

g) pachtýř musí splňovat veškeré požadavky zákona o rybářství v platném znění 

pro užívání rybářského revíru a zajistit vyhlášení rybářského revíru na 

propachtované vodní nádrži, včetně příslušného povolení k výkonu rybářského 

práva u orgánu státní správy rybářství (Krajského úřadu Ústeckého kraje) 

h) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

252/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Všebořice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 12/1 o výměře cca 188 m
2
 z celkové výměry 

3657 m
2
 v k. ú. Všebořice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 900,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického 

plánu na oddělení pozemků 



e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

f) složení kauce ve výši 10 % prodejní ceny na účet Statutárního města Ústí nad 

Labem do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce 

s tím, že výše kauce bude zálohou na kupní cenu 

g) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

 

253/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 7 v k. ú. Předlice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 7 o výměře cca 120 m
2
 z celkové výměry 

3898 m
2
 v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 400,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 

geometrického plánu na oddělení pozemků 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

254/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Bukov 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 791/1 (varianta A i B) v k. ú. Bukov 

 

 

255/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1896/35 v k. ú. Klíše 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1896/35 o výměře cca 50 m
2 

v k. ú. Klíše 

 

 

 

 



256/16 

Záměr prodeje pozemku p. č. 2779/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 2779/2 o výměře 41 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

257/16 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1108/11 v k. ú. Dolní Zálezly 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 1108/11 o výměře 31 m
2 

v k. ú. Dolní Zálezly za 

těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 100,- Kč/m
2 

 

b) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

 

 

258/16 

Platové postupy ředitelů příspěvkových organizací 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Věře Valtové, ředitelce Mateřské školy Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 

1174/1, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 7. 2016 (platový výměr č. 49/2016) 

2. Mgr. Pavlu Ťupkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2016 (platový výměr č. 50/2016) 

3. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2016 (platový výměr č. 51/2016) 

4. Mgr. Ivaně Španielové, ředitelce Mateřské školy U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2016 (platový výměr č. 52/2016) 

  

 

 

 

 



259/16 

Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství 

v investiční části výdajového rozpočtu  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ ve výši  

5,70 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. 03 o částku  

5,70 tis. Kč z akce „Výměna trafostanice v Kulturním domě“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. 03 o částku  

5,70 tis. Kč, účelově určenou na akci „Výměna trafostanice v Národním domě“ 

 

260/16 

RO OMOŠ – poskytnutí účelového investičního příspěvku 

Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu ve výši 94,06 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 94,06 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. 04 - poskytnutí  

investičního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, p. o. ve výši 94,06 tis. Kč, účelově určeného na investiční akci „ZŠ 

a MŠ Nová - nákup třítroubové pece “ 

 

 

261/16 

RO OMOŠ – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na 

provoz Kulturnímu středisku Ústí nad Labem, p. o. 

 
Primátorka v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 91,59 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské ve výši 91,59 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko města 

Ústí nad Labem, p. o. na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 91,59 tis. Kč 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o., účelově určeného na zajištění 

promítání v Letním kině ve dnech 16. – 18. 5. 2016  



262/16 

Rozpočtové opatření městských organizací a školství – pojistné 

události 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 221,01 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 221,01 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 144,59 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 76,42 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské    5,57 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova  11,02 tis. Kč 

ZŠ Stříbrnická   19,86 tis. Kč 

MŠ Vinařská     9,75 tis. Kč 

DDM a ZPDVPP    1,95 tis. Kč 

DS Dobětice     4,78 tis. Kč 

Pečovatelská služba  23,49 tis. Kč 

 

 

 

263/16 

Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z Regionální rady 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 96 460,79 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 96 460,79 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na inv. akci „Plavecký 

areál Klíše“ 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 96 460,79 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

 
 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 


