
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

5. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 23. 3. 2018 

Usnesení č. 167/18 -  205/18 

 

 

167/18 

Informace společnosti Metropolnet a. s. o realizaci projektu 

„Pořízení, aktualizace IS, rekonstrukce technologické 

a komunikační infrastruktury“ z vnitřních zdrojů společnosti 

 
Rada města po projednání 

dle § 102 odstavce 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s. 

 

A) b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci společnosti Metropolnet a. s. o realizaci projektu „Pořízení, aktualizace 

IS, rekonstrukce technologické a komunikační infrastruktury“ 

2. informaci o financování projektu z interních zdrojů společnosti Metropolnet, a. s. 

v rozsahu 10 mil. Kč 

 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci společnosti Metropolnet, a. s. o dopadech realizace projektu „Pořízení, 

aktualizace IS, rekonstrukce technologické a komunikační infrastruktury“ do 

financování IT služeb pro město provozovaných touto společností na základě 

Provozní smlouvy o zajištění činností v oblasti informačních technologií pro 

statutární město Ústí nad Labem a jeho organizační složky uzavřené mezi 

společností Metropolnet, a. s. a statutárním městem Ústí n. L. dne 29. 9. 2017 

 

 

168/18 

Metropolnet, a. s. - projekt č. 3: Technická studie „Městská 

optická síť Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. souhrnnou zprávu o stavu zpracování finální verze Studie k projektu č. 3 - 

Technická studie „Městská optická síť Ústí nad Labem“ 



B )  s ouh l as í   

1. se závěry a doporučeními Technické studie „Městská optická síť Ústí nad Labem“ 

 

 

 

169/18 

Dodatek ke smlouvě o provedení procesní a datové analýzy se 

společností Metropolnet a. s.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zpracování procesní a datové analýzy pro 

město uzavřené dne 31. 7. 2017 se společností Metropolnet a. s., IČ 25439022  

 

 

170/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 11,02 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,02 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

11,02 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

 

171/18 

RO OHS - Pořízení klimatizační jednotky do serverovny MmÚ  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 83 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 04, ve výši 83 tis. Kč 

u akce „Obnova vozového parku“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OHS, sk. č. 04, ve výši 83 tis. Kč 

na akci „Pořízení klimatizační jednotky do serverovny MmÚ“ 

       

 



172/18 

Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace – Dohoda 

o finančním vyrovnání  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o finančním vyrovnání s Palivovým kombinátem Ústí, s. p. 

Chlumec (IČ:00007536) za částečnou úhradu nákladů vynaložených za zpracování 

změny PD na akci „Chabařovice – Jezero Milada, centrální kanalizace“  

B) uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít dohodu dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

173/18 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 8. 5. 2018 v době od 14,00 do 19,00 hodin v lokalitě Střekovského nábřeží 

(u Labské bašty) v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Otevírání řeky“ 

b) dne 9. 6. 2018 v době od 9,00 do 15,00 hodin v lokalitě vozovny DPmÚL 

Všebořice v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Dětský den otevřených 

dveří“ 

 

 

174/18 

Veřejná zakázka „Správa světelných signalizačních zařízení na 

území města Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Správa 

světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad Labem“ takto: 

1. „Správa SSZ Ústí nad Labem 2018_28“ (smlouva o společnosti mezi NTD 

Group a.s. a AŽD Praha s. r. o.) 

2. ELTODO, a. s. 

 

 

 



B )  ro zh odu j e  

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

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

nad Labem“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. společnosti Správa SSZ Ústí nad Labem 2018_28 (smlouva o společnosti mezi 

NTD Group a.s. a AŽD Praha s. r. o.) se sídlem Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 250 45 776, s nabídkovou cenou ve výši 29 940 000,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

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

zařízení na území města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

společnosti Správa SSZ Ústí nad Labem 2018_28 (smlouva o společnosti mezi 

NTD Group a. s. a AŽD Praha s.r.o.) se sídlem Jateční 192/32, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČ: 250 45 776 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 

 

175/18 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. – změna v orgánech 

společnosti 

 
Rada města po projednání 
 

dle § 102 odstavce 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení Jiřího Duška z funkce člena představenstva společnosti Fotbalový klub 

Ústí nad Labem, a. s. 

B )  d ěku j e  

1. Jiřímu Duškovi za vykonanou práci 

 

 

176/18 

Schválení investičního záměru k žádosti o dotaci k projektu 

„Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce ve Skoroticích“ 
 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) podání žádosti k projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce 

ve Skoroticích“ v rámci programu Péče o válečné hroby 

b) výzvě k doplnění žádosti o schválený investiční záměr 

B )  s ch va lu j e  

1. investiční záměr k projektu „Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce 

ve Skoroticích“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení 



177/18 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad 

Labem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615 - Smlouva o partnerství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi statutárním 

městem Ústí nad Labem a MAS Labské skály, z. s. v rámci projektu 

B) u k l á d á 
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

                                                                                      T: 30. 3. 2018 
 

 

178/18 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.1/052/0007963 projektu 

„Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ 
 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen 

„OPZ“) ze dne 19. 12. 2017 na realizaci projektu „Asistenti prevence kriminality 

v Ústí nad Labem“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007963 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí 

(dále jen poskytovatel“) ve výši 10 477 075,- Kč za účelem realizace projektu 

„Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem“ registrační číslo 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0007963 

 

 

179/18 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

II.“ - schválení akceptace dotace z Operačního programu 

Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 7918/2018-55/1 

z Operačního programu Technická pomoc ze dne 5. 3. 2018 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

 



B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 5 934 000,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 5. 3. 2018 formou akceptace v monitorovacím systému ISKP2014+ 

C )  uk lád á  
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) elektronickým podpisem potvrdit souhlas s Podmínkami v monitorovacím 

systému ISKP2014+ 

 

 

180/18 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 3612 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 3612 o výměře cca 70 m
2
 z celkové výměry 

2301 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

 

181/18 

Záměr prodeje pozemků p. č. 300/1 a p. č. 300/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 300/1 o výměře 3565 m
2
 a p. č. 300/2 o výměře 

218 m
2
 včetně budovy bez čp/če, vše v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

 

182/18 

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 1962 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 1962 o výměře cca 30 m
2
 z celkové 

výměry 7047 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

 

 

 

 



183/18 

Záměr směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. se záměrem směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem, které jsou v majetku 

společnosti BUS.COM a. s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČ 25497995 

(celková výměra 1013 m
2
): 

a) p. č. 2608/14 o výměře 43 m
2
 

b) p. č. 4249/3 o výměře 302 m
2
 

c) p. č. 4249/5 o výměře 564 m
2
 

d) p. č. 2608/9 o výměře 19 m
2
 

e) část p. č. 2597/10 o výměře 31 m
2
 z celkové výměry 554 m

2
 

f) část p. č. 2597/2 o výměře 51 m
2
 z celkové výměry 208 m

2
 

g) část p. č. 2608/2 o výměře 3 m
2
 z celkové výměry 1669 m

2
 

za pozemek v k. ú. Ústí nad Labem, který je v majetku statutárního města Ústí nad 

Labem: 

a) část p. č. 2581/1 o výměře cca 997 m
2
 z celkové výměry 1680 m

2
 

2. se záměrem směny pozemků v k. ú. Ústí nad Labem, které jsou v majetku 

společnosti BUS.COM a. s., Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5, IČ 25497995 

(celková výměra 1013 m
2
): 

a) p. č. 2608/14 o výměře 43 m
2
 

b) p. č. 4249/3 o výměře 302 m
2
 

c) p. č. 4249/5 o výměře 564 m
2
 

d) p. č. 2608/9 o výměře 19 m
2
 

e) část p. č. 2597/10 o výměře 31 m
2
 z celkové výměry 554 m

2
 

f) část p. č. 2597/2 o výměře 51 m
2
 z celkové výměry 208 m

2
 

g) část p. č. 2608/2 o výměře 3 m
2
 z celkové výměry 1669 m

2
 

za pozemky v k. ú. Ústí nad Labem, které jsou v majetku statutárního města Ústí 

nad Labem (celková výměra 965 m
2
): 

a) část p. č. 2581/1 o výměře cca 457 m
2
 z celkové výměry 1680 m

2
 

b) část p. č. 2593 o výměře cca 218 m
2
 z celkové výměry 1005 m

2
 

c) část p. č. 4306/2 o výměře cca 264 m
2
 z celkové výměry 362 m

2
 

d) část p. č. 2581/19 o výměře cca 26 m
2
 z celkové výměry 47 m

2
 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh na nabytí pozemků v souladu s bodem A) tohoto usnesení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

T: 2018  

 

 

 

 

 

 

 



184/18 

Pronájem budovy bez čp/če na pozemku p. č. 423 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu budovy bez čp/če na pozemku p. č. 423 v k. ú. Klíše za těchto 

podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši min. 2.000,- Kč/měsíc bez DPH 

b) pronájem na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018, nejdéle však do doby 

zahájení demolice předmětu nájmu 

c) účel nájmu: uskladnění majetku společnosti T-CLUB, s. r. o., IČ 250 30 141 

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu uzavření nájemní smlouvy 

se společností T-CLUB, s. r. o., IČ 250 30 141, za podmínek dle bodu A) 1. 

 

 

185/18 

Pronájem části pozemku p. č. 441/16 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 441/16 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Klíše panu xxxxx 

xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, za těchto podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši 200,- Kč/m
2
/měsíc bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: umístění prodejního stánku s potravinářským a drobným 

doplňkovým sortimentem 

d) nájemce je povinen udržovat předmět nájmu a jeho nejbližší okolí v řádném 

stavu 

e) nájemce bere na vědomí, že stánek stojí přímo nad kolektorem Vinařská 

a v případě nutnosti otevření kolektoru v tomto místě shora by musel být stánek 

odstraněn, i když pravděpodobnost potřeby otevřít šachtu kolektoru je velmi 

malá 

 

 

186/18 

Právo stavby PADOK Sampi, s. r. o. – zimní stadion 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zřízením práva stavby na pozemcích p. č. 423, 418/9, 418/10 a částech 

p. č. 418/2, 418/3, 418/8, 420/5 a 422/3, vše v k. ú. Klíše, o výměře cca 4 000 m
2
 

pro PADOK Sampi, s. r. o., IČ 06638074, za účelem vybudování tréninkového 

zimního stadionu, za podmínek: 



a) právo stavby se zřizuje jako dočasné na dobu 25 let od data právní moci 

kolaudačního rozhodnutí 

b) stavební plat ve výši 80 000,- Kč/rok bez DPH, od nabytí právní moci 

stavebního povolení 

c) návrh architektonického i technického řešení bude v souladu se studií 

„Multifunkční sportovní centrum“ 

d) zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby i případná 

realizace bude v rozpracovanosti konzultována a odsouhlasena odborem investic 

a územního plánování, oddělením přípravy a realizace investic Magistrátu města 

Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. 

e) využití stavby bude v souladu s platným Územním plánem Ústí nad Labem 

f) veškeré stavbou vyvolané investice bude hradit investor stavby, vyjma 

případných investic vyvolaných v/na objektu stávajícího zimního stadionu, 

přímo nesouvisejících se stavbou tréninkového zimního stadionu  

g) stavba bude zhotovena a zkolaudována nejpozději do 60 měsíců od podpisu 

smlouvy o právu stavby, pokud tak nebude učiněno, smlouva pozbývá platnosti 

a pozemek bude uveden do původního stavu 

h) bezdlužnost vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2018 

 

 

187/18 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 115,30 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 115,30 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 115,30 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

188/18 

Rozpočtové opatření ODM – zapojení vázaných prostředků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 432,82 tis. Kč takto: 

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

3 432,82 tis. Kč 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3 432,82 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 

 

 

189/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 “Akce zdravotně 

postižených osob“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecký Arcus, z. s. (IČ 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Aktivizační cvičení a plavání v bazénu K.Z. a. s., Masarykovy 

nemocnice, o. z. Ústí nad Labem“ ve výši 11.000,- Kč 

b) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost - rehabilitační plavání, nápravný 

tělocvik, hippoterapie, turistika“ ve výši 30.000,- Kč 

c) Parta HIC z. s. (IČ 065 93 461) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné aktivity zdravotně 

postižených dětí a mládeže“ ve výši 30.000,- Kč 

2. udělení výjimky z místa pořádání celoroční činnosti v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce zdravotně postižených osob“:  

a) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 604 58 887) na „Celoroční činnost - rehabilitační 

plavání, nápravný tělocvik, hippoterapie, turistika“ ve výši 30.000,- Kč  

b) Parta HIC z. s. (IČ 065 93 461) na „Celoroční činnost – taneční kroužek a jiné 

aktivity zdravotně postižených dětí a mládeže“ 

 

 

190/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 „Akce sportovního kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) FK Neštěmice, z. s. (IČ 692 91 969) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Memoriál Václava Ševčíka a Karla Nárovce“ ve výši 14.000,- Kč 

 

 



191/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba 

sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

a) SK Hostovice z. s., IČ: 442 26 829, na „Oplocení sportovního areálu, výměna 

fotbalových branek“ ve výši 29.000,- Kč 

b) TJ Střekov z. s. ,IČ: 005 27 033, na „Oprava hrací plochy po opakovaném 

zničení divokými prasaty“ ve výši 31.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem takto: 

a) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p. s., IČ: 057 86 428,  

na akci „Memoriál M. Koloce“ ve výši 28.000,- Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na „Reprezentace města – 

Simona Jirková“ ve výši 30.000,-Kč s účelem využití na úhradu startovného 

a mechanika 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s tímto 

subjektem: 

a) Ústecký adrenalin team, z. s., IČ: 229 09 214, na akci „Uhelný muž 2018, 

sportovní akce pro děti, mládež a dospělé“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a )  k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

 

 

 

 

 



192/18 

Finanční vypořádání investičních finančních prostředků 

poskytnutých v roce 2017 příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených, ale 

v roce 2017 nedočerpaných, v celkové výši 4 780,73 tis. Kč ve fondu investic dle 

přílohy č. 1 usnesení 

2. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkových organizací do 

rozpočtu zřizovatele takto: 

a) ZŠ Vinařská, p. o.  17,59 tis. Kč 

b) MŠ Motýlek, p. o.  34,84 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Květoslavovi Kolaříkovi, řediteli ZŠ Vinařská, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 2. toho usnesení  

 T: nejpozději do 9. 4. 2018 

2. Mgr. Jarmile Novákové Hořejší, ředitelce MŠ Motýlek, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 2. toho usnesení  

 T: nejpozději do 9. 4. 2018 

 

 

193/18 

Otevření přípravných tříd na základních školách ve školním roce 

2018/2019 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

1. otevření přípravných tříd ve školním roce 2018/2019 na: 

a) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. – 1 třída 

b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

– 1 třída 

c) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. – 1 třída 

d) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. – 2 třídy 

e) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. – 1 třída 

f) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. – 1 třída 

g) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. – 1 třída 

h) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. – 1 třída 

i) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. – 1 třída 

j) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. – 1 třída 

  

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_05-18_192-18.pdf


 

194/18 

Platový výměr ředitele Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. PaedDr. Milanu Zelenkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 4. 2018 (platový výměr č. 14/2018) 

 

 

195/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

344,51 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 344,51 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 344,51 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ Palachova, p. o.        1,87 tis. Kč 

- ZŠ E. Krásnohorské, p. o.        3,27 tis. Kč 

- ZŠ Vojnovičova, p. o.        9,54 tis. Kč 

- ZŠ Anežky České, p. o.       4,64 tis. Kč 

- ZŠ Neštěmická, p. o.        6,61 tis. Kč 

- ZŠ Pod Vodojemem, p. o.       7,31 tis. Kč 

- DDM, p. o.       14,13 tis. Kč 

- DS Severní Terasa        6,72 tis. Kč 

- DS a AD Orlická, p. o.     38,78 tis. Kč 

- Pečovatelská služba, p. o.     44,44 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.      22,46 tis. Kč 

- ZOO Ústí nad Labem, p. o.       0,86 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 183,88 tis. Kč 

  

 

 

 

 



196/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

64 253,22 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku v celkové výši  

64 253,22 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 

64 253,22 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 2018 – 1. splátka takto: 

- DS Velké Březno, p. o.       7 934,34 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.        5 138,40 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.     15 203,40 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.      15 001,68 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.       9 757,56 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.   2 451,00 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.        5 941,74 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.     2 825,10 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

930,64 tis. Kč – 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 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 930,64 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 930,64 tis. Kč z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. – dofinancování 

takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci 

ve výši   271,58 tis. Kč  

- Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové 

organizaci ve výši  303,26 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci 

ve výši   226,75 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvkové organizaci 

ve výši   129,05 tis. Kč  

 

 

 

 



3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

38,35 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 38,35 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 38,35 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – česko-

německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově 

a vzdělávání dětí a mládeže 

 

 

197/18 

Souhlas s uzavřením Smluv o umístění koncového prvku varování  
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smluv o umístění koncového prvku varování uzavřené mezi Českou 

republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, 

IČ 70886300 se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  

a následujícími příspěvkovými organizacemi: 

a) Domovem pro seniory Orlická a Azylovým domem pro matky  

s dětmi, p. o.  

b) Základní školou Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o.  

c) Základní školou Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.  

 

 

198/18 

Udělení výjimky z počtu dětí v mateřských školách v roce 

2018/2019  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23 odst. 5 školského 

zákona na školní rok 2018/2019 – zvýšení počtu dětí ve třídě: 

a) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o. 

b) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, p. o. 

c) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o.   

d) Mateřská škola, Ústí nad Labem Emy Destinové 2027/11, p. o.   

e) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

f) Mateřská škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o.  

g) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o. 

h) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o.  

i) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o.  



j) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o.  

k) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o.  

l) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o.   

m) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o.  

n) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o.   

o) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. Května 53, p. o.   

p) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, p. o. 

q) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, p. o.   

r) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o.  

s) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

t) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o.  

u) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o.  

v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o.  

w) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p. o.  

x) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

y) Základní a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. 

2. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 4 školského 

zákona na školní rok 2018/2019 – snížení počtu dětí ve třídě: 

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. 

B) zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v bodě 

A) 

 

 

 

199/18 

Udělení výjimky z počtu žáků ve třídě na základních školách ve 

školním roce 2018/2019 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

1. udělení výjimky z počtu žáků ve třídách Základní školy a Základní umělecké  školy 

dle 2 odst. 3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění na školní rok  

2018/2019 snížení počtu žáků na: 

a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

b) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ  

a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách podle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

 

 

 

 



 

200/18 

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 – navýšení 

neinvestiční dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci z Krajského úřadu Ústeckého kraje ohledně možného navýšení 

neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018  

o částku 227 200 Kč 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti statutárního města Ústí nad Labem o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské pohotovostní 

služby v roce 2018 jako navýšení neinvestiční dotace výši 227 200 Kč  

 

 

201/18 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

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

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v y řa zu j e  

1. Ing. Šárku Příhodovou 

a) z konkursního řízení na ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace, z důvodu nesplnění podmínek 

konkursního řízení 

 

 

 

202/18 

Změna složení konkursní komise 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 128/18 písm. E) bod 1. ze dne 14. 2. 2018 

B )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Fakultní základní školy Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

 



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

   Mgr. Michal Ševcovic, státní správa ve školství 

Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Lukáš Valda, Česká školní inspekce 

  Mgr. Richard Matiašek, pedagog Fakultní ZŠ 

  Ota Hrbáček, člen školské rady Fakultní ZŠ 

 

 

203/18 

Revokace usnesení RM č. 164/18 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 164/18 ze dne 7. 3. 2018 v části B) a C) 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2018 mezi objednatelem 

statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 1 732,80 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2018 v souladu 

s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

 

 

 

204/18 

Přístaviště Vaňov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo m í  

1. zápis z jednání zástupců města Ústí nad Labem a společnosti Kongresové centrum 

ILF a.s. ze dne 22. 3. 2018 ve věci možného odkupu komplexu přístaviště Vaňov 

B )  s ch va lu j e  

1. vstoupit v jednání se společností Kongresové centrum ILF a. s. ve věci možného 

odkupu komplexu přístaviště Vaňov 

 

 

 

 

 

 



205/18 

Projekt „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném 

Březně“ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

č. 17/SML1405-KP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML1405-KP 

v rámci projektu „Obnova vstupních portálů zámeckého parku v Krásném Březně“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 17/SML1405 - KP dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení 

                                                                                      T: 30. 3. 2018 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


