
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 6. 10. 2016 

331/16 - 352/16 

 

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

331/16 

Rozpočtové opatření FO na přesun finančních prostředků v rámci 

odboru 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 150 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO, odd. rozpočtu  o částku 

150 tis. Kč v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 150 tis. Kč 

v položce inkasní oddělení 

 

332/16 

Rozpočtové opatření KT a OHS 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

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

79,00 tis. Kč takto:   

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

ve výši 79,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

v položce provozní výdaje o částku 79,00 tis. Kč  

 

333/16 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Ortofotomapa 2016 se zelení“  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 146,41 tis. Kč 

takto: 

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

o částku 146,41 tis. Kč v položce investiční rezerva na projektové práce 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 o částku 146,41 tis. Kč na nákup „Ortofotomapy 2016 se 

zelení“  

 

334/16 

Rozpočtové opatření správního odboru 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření správního odboru ve výši 30 tis. Kč takto:   

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 o částku 30 tis. Kč v položce ostatní daňové 

příjmy, vytvořené nad schválený rozpočet správního odboru (příjmy za zkoušky-

řidičské oprávnění) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu správního odboru o částku 

30 tis. Kč 

 

335/16 

Rozpočtové opatření OHS – převod fin. prostředků v rámci 

výdajového rozpočtu 
 

Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 409 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 206 tis. Kč z investiční akce „Rekonstrukce osvětlení 

v podzemních garážích MmÚ“ 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, o částku 203 tis. Kč z investiční akce „Obnova vozového parku“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 409 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

336/16 

Rozpočtové opatření odboru OSR, oddělení projektů a dotací 

a KT – projekty „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro 

správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 

a „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ 

 

Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, oddělení projektů a dotací 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 862,49 tis. Kč na úhradu osobních nákladů 

v rámci realizovaných projektů takto: 



 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 379,39 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční (projekt „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem“) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 379,39 tis. Kč takto: 

- 313,23 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

-   66,16 tis. Kč v položce povinné pojistné  

c) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 483,10 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční (projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace“) 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 483,10 tis. Kč takto: 

- 360,52 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

- 122,58 tis. Kč v položce povinné pojistné  

 

337/16 

Rozpočtové opatření OKSS a OSR – oddělení cestovního ruchu 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

strategického rozvoje – oddělení cestovního ruchu ve výši 150 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 150 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

a volnočasové aktivity 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 150 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

 

 

338/16 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků na 

zajištění akce „Ústecké Vánoce 2016“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství, oddělení ekonomicko školské ve výši 466 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 466 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 466 tis. Kč na realizaci akce 

„Ústecké Vánoce 2016“ 

 



 

339/16 

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 132,94 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 132,94 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 132,94 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

340/16 

Rozpočtové opatření ODM, OSR a OKSS 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru strategického rozvoje 

a odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 293,72 tis. Kč takto: 

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

výši 293,72 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o celkovou částku 173,72 tis. Kč v položce oddělení cestovního ruchu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o celkovou částku 120 tis. Kč v položce oblast sportu 

 

341/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 47 v k. ú. Všebořice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 47 o výměře cca 48 m
2
 z celkové výměry 

1813 m
2
 v k. ú. Všebořice 

 

 

342/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 57/94 v k. ú. Všebořice 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 57/94 o výměře cca 12 m
2 

z celkové výměry 



5 945 m
2
 v k. ú. Všebořice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 200,- Kč/m
2 

 

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

c) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem dokončení stavby 

nejpozději do 31. 12. 2021 

d) kupní smlouva bude uzavřena po dokončení stavby 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

f) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

343/16 

Záměr prodeje/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/pronájmu částí pozemků p. č. 2493/1 a 4252/1 o celkové výměře cca 

220 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem zřízení parkoviště 

 
 

344/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ v investiční a neinvestiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

151,20 tis. Kč takto: 

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

24 tis. Kč z akce „Výměna trafostanice v Kulturním domě“ 

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

9 tis. Kč z akce „DS Orlická a AD pro matky s dětmi – protipožární příčky 

ve výtahové šachtě“¨ 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

13 tis. Kč z akce „DS Krásné Březno – nákup hydraulického vozíku“ 

d) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

12 tis. Kč z akce „DS Orlická a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks 

sprchovacích vozíků“ 

e) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

4 tis. Kč z akce „DS a AD pro matky s dětmi – nákup 2 ks elektrického 

zvedáku“ 

f) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

4 tis. Kč z akce „DS a AD pro matky s dětmi – nákup korytového žehliče“ 

g) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

7 tis. Kč z akce „DS Chlumec – nákup mobilního pasivního zvedáku“ 

h) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 78,20 tis. Kč z položky nákup DDHM 



 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí 

investičního příspěvku Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, p. o. ve výši 73 tis. Kč na akci „MŠ Kytička – nákup 

el. kamen s el. troubou“ 

j) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí 

investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 

ve výši 78,20 tis. Kč na akci „ZŠ Rabasova – nákup třítroubové pece“ 

 

 

345/16 

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 

483,26 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 483,26 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Městské služby 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 483,26 tis. Kč na zajištění odstranění škod 

vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí 

 

346/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí a MŠ 

Marxova, příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

484,50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

484,50 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. ve výši 294 tis. Kč na úhradu 

nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Mateřské 

škole Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. ve výši 190,50 tis. Kč na úhradu 

nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost  



 

347/16 

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 

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

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

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 

50 tis. Kč na realizaci akce „Střekovská Kamera 2016 49. ročník“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 117,20 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 117,20 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 Domov 

pro seniory Krásné Březno, p. o. ve výši 2 117,20 tis. Kč na podporu sociálních 

služeb v roce 2016 - 2. dofinancování 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

817,10 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MŽP ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 817,10 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 MŽP ČR pro Zoologickou 

zahradu Ústí nad Labem, p. o. ve výši 817,10 tis. Kč v rámci programu 

“Příspěvek zoologickým zahradám“ 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

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

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

Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 50 tis. Kč na 

dofinancování akce „20. Mezinárodní Jazz a blues festival 2016“ 

 

 

 

 



348/16 

Rozpočtové opatření FO a OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

účelového příspěvku na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

350 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 350 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 350 tis. Kč na 

provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na opravu 2 ks chladicích 

boxů  

 

349/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – vratka finančních prostředků 

na MMR ČR – sociální pohřby 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

výši 5,50 tis. Kč v souvislosti s vratkou finančních prostředků na MMR ČR – 

sociální pohřby takto: 

a) zapojení volných finančních prostředků na bankovním účtu MmÚ, tř. 8 – 

financování ve výši 5,50 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

5,50 tis. Kč v položce finanční vypořádání 

 

 

350/16 

Odměny ředitelek škol dle § 224 ZP 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku 

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

1174/1, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/66/2016 

b) Bc. Ireně Droppové, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, 

Bezručova 323/7, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/67/2016 

 



2. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu k ocenění pracovních 

zásluh při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 

důchod 

a) Mgr. Radce Janíkové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Anežky České 

702/17, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/68/2016 

 

351/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz pro ZŠ Karla IV. a MŠ Větrná, příspěvkové 

organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

350 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 350 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Základní škole Ústí 

nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizaci ve výši 250 tis. Kč na 

pokrytí provozních nákladů   

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Mateřské škole Ústí 

nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvkové organizaci ve výši 100 tis. Kč na 

pokrytí provozních nákladů   

 

352/16 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací – mimo oblast 

školství 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s t ano vu j e   

1. dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 

1. 11. 2016 takto:  

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

(platový výměr č. 101/2016) 

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

(platový výměr č. 102/2016)  

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

(platový výměr č. 103/2016)  



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

(platový výměr č. 104/2016)  

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

(platový výměr č. 105/2016)  

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 106/2016)  

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

(platový výměr č. 107/2016)  

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

(platový výměr č. 108/2016)  

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

organizace (platový výměr č. 109/2016)  

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

(platový výměr č. 110/2016)  

k) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

(platový výměr č. 111/2016)  

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

organizace (platový výměr č. 112/2016)  

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

organizace (platový výměr č. 113/2016)  

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

organizace (platový výměr č. 114/2016)  

 

 
 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


