
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

R o z h o d n u t í   p r i m á t o r k y  
v působnosti RM 

 
ze dne 3. 8. 2016 

276/16 – 299/16 

 

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

 

 

276/16 

Rozpočtové opatření FO - změna účelu schválené dotace pro MO 

Severní Terasa 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu schválené dotace pro MO 

Severní Terasa ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 500 tis. Kč, sk. č. 03 

z projektu „MO Severní Terasa – Parkoviště v ulici Šrámkova“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 500 tis. Kč, sk. č. 03 na 

realizaci akce „MO Severní Terasa – výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ 

 

 

277/16 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Neštěmice na zeleň 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 492 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva ve výši 492 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Neštěmice ve výši 492 tis. Kč v položce dotace pro MO na zeleň 

 

 

 

 

 

 

 

 



278/16 

Rozpočtové opatření MP - zapojení dotace pro asistenty prevence 

kriminality 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 150 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 150 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce VPP - 

asistent prevence kriminality o celkovou částku 150 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky o 111,94 tis. Kč 

- povinné pojistné o 38,06 tis. Kč 

279/16 

Rozpočtové opatření OHS - zapojení příjmů vytvořených nad 

schválený rozpočet 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 187 tis. Kč takto: 

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

o částku 187 tis. Kč vytvořené nad schválený rozpočet odborem hospodářské 

správy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 187 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

280/16 

Rozpočtová opatření KT, OHS a MP 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 

26,00 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT v položce provozní výdaje 

ve výši 26,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

v položce provozní výdaje o částku 26,00 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a městské policie ve výši 47,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT v položce provozní výdaje 

ve výši 47,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 ve výši 

47,00 tis. Kč v položce Kamerový systém  



281/16 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického 

rozvoje ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 250 tis. Kč  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

rezerva na spolufinancování projektů o částku 250 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení koncepcí o částku 50 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení proinvestorské politiky o částku 200 tis. Kč 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení ITI o částku 250 tis. Kč 

 

 

282/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 600 - 700 m
2
 z celkové 

výměry 8145 m
2
 v k. ú. Všebořice 

 

 

283/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4216/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4216/2 o výměře cca 8 m
2
 z celkové výměry 

400 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



284/16 

Záměr prodeje pozemků p. č. 3630/3 a p. č. 3633/1 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 3630/3 o výměře cca 95 m
2
 z celkové výměry 

671 m
2
 a p. č. 3633/1 o výměře cca 115 m

2
 z celkové výměry 905 m

2
, oba v k. ú. 

Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 250,- 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) v majetku města zůstane podél komunikace pruh o minimální šíři 0,5 m 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického 

plánu na oddělení pozemků 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

285/16 

Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Mojžíř 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 139/1 o výměře cca 135 m
2
 z celkové 

výměry 16256 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

 

286/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 2339 v k. ú. Střekov 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 2339 o výměře cca 2 m
2 

z celkové výměry 

819 m
2
 v k. ú. Střekov za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.000,- Kč/m
2 

 

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

c) stavba bezbariérového sjezdu nebude zasahovat do tělesa pozemní komunikace 

(chodníku) 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) nabyvatel bere na vědomí stávající technickou infrastrukturu (vedení plynovodu 

a dálkového komunikačního kabelu) 

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

zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě 

g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem včetně geometrických plánů 



287/16 

Záměr směny částí pozemků p. č. 729 a p. č. 727/3 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr směny takto: 

a) převod části pozemku p. č. 729 o výměře cca 135 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem ve 

vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 

společnosti Castrum Scheczler, s. r. o., IČ 26931559 za kupní cenu ve výši   

740,-Kč/m
2
, tj. celkem cca 99.900,- Kč 

b) převod části pozemku p. č. 727/3 o výměře cca 72 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem ve 

vlastnictví společnosti Castrum Scheczler, s. r. o., IČ 26931559 formou 

odkoupení do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za kupní cenu ve 

výši 750,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.000 Kč 

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

d) společnost Castrum Scheczler, s. r. o. uhradí veškeré náklady spojené s převody 

a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši cca 45.900,- Kč 

 

288/16 

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 3. 6. 2009 ve znění pozdějšího 

dodatku ze dne 1. 12. 2009 s nájemcem pozemku p. č. 405/3, pozemku p. č. 405/14, 

části pozemku p. č. 405/1 a stavby bez čp/če na pozemku p. č. 405/14 v k. ú. Klíše  

se spolkem Beach Aréna Ústí, z. s., IČ 226 75 264, kterým se 

a) doba nájmu prodlužuje do 31. 12. 2032 

b) výše nájemného zvyšuje na 21.000,- Kč/rok bez DPH 

c) mění v textu nájemní smlouvy část pozemku p. č. 405/1 o výměře 150 m
2
 v k. ú. 

Klíše za část pozemku p. č. 404 o výměře 150 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

289/16 

Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1626/31 v k. ú. Bukov 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1626/31 o výměře 100 m
2
 z celkové výměry 

20331 m
2
 v k. ú. Bukov pro spolek Mateřské centrum Sluníčka, IČ 270 01 709        

za těchto podmínek: 

a) výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

b) účel výpůjčky: venkovní hrací koutek pro dětskou skupinu s mobilními prvky 



c) vypůjčitel bere na vědomí, že v případě provádění teréních úprav bude v souladu 

se stavebním zákonem požádán správce veřejného osvětlení o vyjádření 

d) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

290/16 

Úprava usnesení RM č. 147/16 ze dne 16. 3. 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 147/16 ze dne 16. 3. 2016 částečně, a to takto: 

a) částka „15,- Kč“ se nahrazuje částkou „5,- Kč“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

291/16 

Rozpočtové opatření ODM  – pojistné náhrady 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 499,50 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 499,50 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 499,50 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

292/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

80 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 80 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

80 tis. Kč na realizaci projektu „20. Mezinárodní Jazz a blues festival 2016“ 

 



2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 020 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 020 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR Činohernímu studiu 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 1 020 tis. Kč v rámci 

„Programu státní podpory neprofesionálních divadel a profesionálních 

symfonických orchestrů a pěveckých sborů“ na realizaci projektu „Vlastní 

umělecká činnost v roce 2016“ 

 

293/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 532,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku 532,80 tis. Kč 

v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 532,80 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

294/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 478,24 

tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 478,24 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 478,24 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ a ZUŠ Husova  29,15 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova  0,96 tis. Kč 

ZŠ Hlavní  4,43 tis. Kč 

MŠ Dobětice  1,50 tis. Kč 

DS Dobětice  19,99 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem  422,21 tis. Kč 

 



295/16 

Rozpočtová opatření FO a OMOŠ – poskytnutí účelových 

neinvestičních příspěvků na provoz Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních akcí 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské ve výši 500 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko města Ústí 

nad Labem na kulturní akce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

500 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

kulturní akce „Mezinárodní festival PORTA 2016“ 

2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací 

a školství ve výši 220 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 220 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

220 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

kulturní akce „Mezinárodní festival PORTA 2016“ 

 

296/16 

Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

účelového příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 

Labem, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací  

a školství v celkové výši 167,27 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 167,27 tis. Kč 

v položce finanční rezerva  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

167,27 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na provádění úklidu 

ulic veřejně prospěšnými pracovníky a na s tím související náklady 

 

 

 



297/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí investičního 

a neinvestičních účelových příspěvků na provoz ZOO Ústí nad 

Labem, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

485 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické – položka oprava a údržba ve výši 485 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 80 tis. Kč na 

provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na dlouhodobě neřešené 

revize - nedostatky (elektro, hromosvody) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 50 tis. Kč na 

provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na výměnu rozvaděčů – 

2. etapa 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 145 tis. Kč na 

provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na analýzu stavu 

elektroinstalací – 2. etapa, vnitřní rozvody 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí 

nad Labem, p. o, sk. č. 04 ve  výši 210 tis. Kč na pořízení sekačky  

na údržbu velkých svažitých ploch 

 

298/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – Severočeské divadlo s. r. o. – 

příplatek nad vklad do základního kapitálu 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

ve výši 300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 300 tis. Kč v položce 

finanční rezerva  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské o částku 300 tis. Kč v položce Severočeské divadlo s.r.o. 

 

 

 

 



299/16 

Stanovení odměn ředitelů příspěvkových organizací 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění, takto:  

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/3/2016) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/4/2016) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/5/2016) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/6/2016) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/7/2016) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/8/2016) 

g) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/9/2016) 

h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/10/2016) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/11/2016) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/12/2016) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/13/2016) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/14/2016) 

m) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/15/2016) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/16/2016) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/17/2016) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/18/2016) 

q) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/19/2016) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/20/2016) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Jitřní 77, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/21/2016) 

 

 



t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/22/2016) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/23/2016) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/24/2016) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/25/2016) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/26/2016) 

y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/27/2016) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/28/2016) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/29/2016) 

bb) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/30/2016) 

cc) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/31/2016) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/32/2016) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/33/2016) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/34/2016) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/35/2016) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/36/2016) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/37/2016) 

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/38/2016) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/39/2016) 

ll) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/40/2016) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/41/2016) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/42/2016) 

oo) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/43/2016) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/44/2016) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/45/2016) 

 



rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/46/2016) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/47/2016) 

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/48/2016) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/49/2016) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/50/2016) 

ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/51/2016) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/52/2016) 

yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/53/2016) 

zz) Ing. Ivana Holinková, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/54/2016) 

aaa)    Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/55/2016) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/56/2016) 

ccc)    Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/57/2016) 

ddd) Mgr. Sylvie Sušická, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/58/2016) 

eee)    Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/59/2016) 

fff)   Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/60/2016) 

ggg) Ivan Dostál Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. O/61/2016) 

hhh) MgA. Jiří Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/62/2016) 

iii)   Ing. Miroslav Harciník Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/63/2016) 

jjj)    Ing. Lubomír Moudrý Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/64/2016) 

2. dle ustanovení § 224 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

Ing. Ivaně Holinkové, ředitelce Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace  

a) odměnu k ocenění pracovních zásluh při příležitosti životního jubilea 

(rozhodnutí č. O/65/2016) 

 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 


