
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 25. 8. 2016 

300/16 – 319/16 

 

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

 

300/16 

Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro 

městský obvod – město 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 2,56 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 2,56 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 2,56 tis. Kč pro MO - 

město v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy - na 

zajištění odstranění škod vzniklých na majetku města, svěřeného do správy 

městskému obvodu - město, v rámci pojistných událostí 

 

301/16 

Smlouva o centralizovaném zadávání k zakázce „Dodávky 

drogerie a čistících prostředků“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání veřejné 

zakázky s názvem „Dodávky drogerie a čisticích prostředků“ 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Janu Bartošovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Dodávky drogerie a čisticích prostředků“, včetně případného vyloučení 

uchazečů  

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Dodávky drogerie a čisticích prostředků“, včetně případného vyloučení 

uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové 

 

 



302/16 

Rozpočtové opatření MP – Dětské dopravní hřiště 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 88 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 88 tis. Kč v položce Příjmy 

z vlastní činnosti – ostatní odbory, vytvořených nad schválený rozpočet městské 

policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

88 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

303/16 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce Rezerva na spolufinancování projektů o částku 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení ITI o částku 250 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací (projekt Vital Cities) o částku 250 tis. Kč 

 

 

304/16 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování - 

„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p. o.“ – 

PD 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 400,00 tis. Kč 

takto: 

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

o částku 400,00 tis. Kč v položce investiční rezerva na projektové práce 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování o částku 400,00 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace 

„Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p. o.“ sk. č. 01 

 

 



305/16 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV“ – 

přijetí dotace  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování - zapojení účelové 

investiční dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje ve výši 

110,10 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 110,10 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování o částku 110,10 tis. Kč na akci „Vaňov – kanalizace a převedení 

odpadních vod na ČOV“, sk. č. 05  

 

 

306/16 

Rozpočtová opatření 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 v celkové výši 

455 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v celkové výši 455 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 

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

akce „Ústecký pohár – 47. ročník“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

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

kulturní akce „47. Mezinárodní taneční festival 2016“ 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

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

kulturní akce „Grand Prix Ústí nad Labem 2016 – 26. ročník“ 

 

 



307/16 

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 

290,64 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 290,64 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 290,64 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ Školní náměstí    15,17 tis. Kč 

ZŠ a MŠ SNP     15,98 tis. Kč 

MŠ Střekov     72,48 tis. Kč 

DDM a ZPDVPP  118,13 tis. Kč 

DS Velké Březno    68,88 tis. Kč 

 

 

308/16 

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 

11,70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11,70 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 Fondu Ústeckého kraje 

Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. 

ve výši 11,70 tis. Kč na realizaci projektu „Republikové finále ve vybíjené“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

83 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 83 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 Fondu Ústeckého kraje 

Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 83 tis. Kč na realizaci projektu „Příprava 

a realizace opery Henryho Purcella “Dido a Aeneas“ studenty pěveckého 

oddělení Konzervatoře Teplice, Českobratrská 15, p. o., u příležitosti otevření 

barokního divadla na zámku Duchcov“ 



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

1 769,50 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 

1 769,50 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 Ústeckého kraje pro p. o. ze 

sociální oblasti v celkové výši 1 769,50 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2016 - dofinancování takto: 

DS Dobětice, p. o.     943,90 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.      243,10 tis. Kč 

DS Velké Březno, p. o.         31,90 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o.    344,20 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o.    100,60 tis. Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.  105,80 tis. Kč 

 

 

309/16 

Záměr výpůjčky prostranství jezera PETRI 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení RM č. 153/16 ze dne 16. 3. 2016 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky  

a) části pozemku p. č. 1555/6 o výměře cca 182 520 m
2
, z toho 31 020 m

2
 výsadba   

b) části pozemku p. č. 1555/17 o výměře cca 124 981 m
2
, z toho 20 681 m

2
 

výsadba 

c) části pozemku p. č. 1555/59 o výměře cca 1 724 m
2
 

d) pozemku p. č. 1555/61 o výměře cca 143 m
2
 

e) pozemku p. č. 1555/62 o výměře cca 3 337 m
2 

 

f) pozemku p. č. 1556/14 o výměře cca 69 m
2 

 

g) pozemku p. č. 1557/16 o výměře cca 336 m
2
 

o celkové výměře cca 31,3 hektarů v k. ú. Chabařovice za účelem údržby zeleně pro 

Bohumila Holečka, zemědělského podnikatele, IČ 86746049 za těchto podmínek: 

I. seč 2x do roka s vyklizením posekané travní hmoty 

II. výpůjčka na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

III. provádění ručního vyžínání ve výsadbách provedených v rámci rekultivace 

dle potřeby 

IV. bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 



310/16 

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

Všebořice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. revokaci Rozhodnutí primátorky v působnosti Rady města Ústí nad Labem 

č. 252/16 ze dne 8. 6. 2016 

B )  s ch va lu j e  

2. záměr pronájmu 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) nájemné ve výši minimálně 50,- Kč/m
2
/rok 

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

Ústí nad Labem 

c) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

311/16 

Záměr pronájmu částí pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje částí pozemků p. č. 4340/5 o výměře 34 m
2
 z celkové výměry 466 

m
2
, p. č. 4340/1 o výměře cca 4 m

2
 z celkové výměry 12519 m

2
 a p. č. 4340/2 o 

výměře cca 10 m
2
 z celkové výměry 14833 m

2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 4340/5 o výměře 34 m
2
 z celkové výměry 

466 m
2
, p. č. 4340/1 o výměře cca 4 m

2
 z celkové výměry 12519 m

2
 a p. č. 4340/2 

o výměře cca 10 m
2
 z celkové výměry 14833 m

2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem za 

těchto podmínek: 

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

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

Ústí nad Labem 

c) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



312/16 

Záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka jednotlivým 

uživatelům zahrádek 

2. záměr pronájmu pozemků v osadě U Habrovického rybníka Spolku zahrádkářů         

U Habrovického rybníka, Ústí nad Labem, IČ 04138198 

 

 

313/16 

Záměr uzavření aktualizačního dodatku k nájemní smlouvě ze 

dne 1. 6. 2003 – ZO ČZS U Habrovického rybníka 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 261/15 ze dne 18. 3. 2015 takto: 

a) bod A)2. se vypouští celý  

b) ostatní text zůstává nezměněn 

2. usnesení RM č. 622/15 ze dne 26. 8. 2015 v úplném znění 

3. usnesení RM č. 396/15 ze dne 16. 9. 2015 v úplném znění 

4. usnesení RM č. 790/15 ze dne 4. 11. 2015 v úplném znění 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr uzavření aktualizačního dodatku k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze dne       

1. 6. 2003, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s nájemcem Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka, IČ 66111854 za těchto 

podmínek: 

a) výše nájemného se mění na 4,- Kč/m
2
/rok  

b) pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět nejdříve za 10 let ode dne 

uzavření aktualizačního dodatku 

c) omezení o možnosti vypovězení nájemní smlouvy se netýká případů, kdy 

důvodem výpovědi je porušení povinností nájemcem  

 

314/16 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 512/1 v k. ú. Církvice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 512/1 o výměře cca 360 m
2 

z celkové výměry 

6485 m
2
 v k. ú. Církvice 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: zahrada 

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

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

315/16 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

B )  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 

 

 

316/16 

Rozpočtové opatření ODM a finančního odboru – „Obnova 

kamenného kříže Předlice“ a „Obnova pomníku padlým Předlice“  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru k zapojení 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 30,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši  30,00 tis. Kč v položce 

účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 30,00 tis. Kč na akci „Obnova kamenného 

kříže Předlice“ 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku a finančního odboru k zapojení 

účelové neinvestiční dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 34,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši  34,00 tis. Kč v položce  

účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 34,00 tis. Kč na akci „Obnova pomníku 

padlým Předlice“ 

 

 

 

 

 



317/16 

Rozpočtové opatření 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  

 

 

318/16 

Rozpočtové opatření ODM – pronájmy komunikací 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 499,5 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části tř. 4 o částku 499,5 tis. Kč v položce převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti (pronájmy komunikací) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 100 tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 50 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 349,5 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

 

319/16 

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 499,5 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části tř. 4 o částku 499,5 tis. Kč v položce převody z vlastních 

fondů hospodářské činnosti (věcná břemena) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 499,5 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 


