
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

12. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 6. 6. 2018 

Usnesení č. 326/18 - 373/18 

 

 

326/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

327/18 

Rozpočtové opatření FO a OIÚP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 474 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 474 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - investiční 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 474 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru investic a územního plánování 

v celkové výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 839 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - investiční 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, sk. č. 05 o částku 1 000 tis. Kč u inv. akce „Polyfunkční komunitní 

centrum ZŠ Neštěmická“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, sk. č. 03 ve výši 161 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP“ 

 

 

 

 

 

 



328/18 

Rozpočtové opatření FO  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 190 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

190 tis. Kč v položce finanční rezerva   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve  výši 

90 tis. Kč v položce členské příspěvky (navýšení členského příspěvku do DSO 

Jezero Milada pro rok 2018) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

100 tis. Kč v položce bankovní poplatky 

 
 

329/18 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů 

právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období 2017 ve výši 

83 954,73 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 83 954,73 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

83 954,73 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

                                                                                Termín: 20. 6. 2018 
 

330/18 

Rozpočtová opatření FO a OHS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

1 250 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – investiční 

rezerva, skupina č. 03, ve výši 1 250 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, ve výši 175 tis. Kč na investiční akci „Ústřední vytápění pro prac. 



ostrahy podz. garáží“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, ve výši 330 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce výměníkové 

stanice MmÚ“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, ve výši 620 tis. Kč na investiční akci „Obnova vozového parku“  

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, ve výši 125 tis. Kč na investiční akci „Server pro telefonní 

ústřednu“ 

2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

825 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

825 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

ve výši 825 tis. Kč v položce provozní výdaje  
 

331/18 

Veřejná zakázka „Dodávka osobních vozidel“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. zrušení veřejné zakázky s názvem „Dodávka osobního vozidla“ z důvodu nepodání 

žádné nabídky do zadávacího řízení 

B )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka osobních vozidel“ 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 812.000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka osobních vozidel“ 

C )  p ov ěřu j e  

1. Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Dodávka osobních vozidel“, včetně případného vylučování 

dodavatelů. 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Dodávka osobních vozidel“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

D )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení: 

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Jiří Ouda, vedoucí úseku autodopravy OHS 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Anna Bartošová, sekretariát OHS 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 



332/18 

Žádosti 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 16. 6. 2018 v době od 18,00 do 22,00 hodin v lokalitě zahrady Ústeckého 

rozhlasu v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Letní koncert The Boom“ 

b) dne 29. 6. 2018 v době od 08,00 do 20,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Freedom Fest“ 

 

 

333/18 

Členství statutárního města Ústí nad Labem ve Společnosti 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu  

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. členství statutárního města Ústí nad Labem ve Společnosti pro zahradní 

a krajinářskou tvorbu  

 

 

 

334/18 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přijetí 

nadačního příspěvku č. 83 SZ-004 od Nadace Partnerství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 23,69 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 23,69 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

23,69 tis. Kč (nadační příspěvek od Nadace Partnerství na doplnění výsadby 

stromů v mateřské škole Motýlek) 

 

 

 

 



335/18 

Dohody o ukončení mandátní a příkazní smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ukončení Mandátní smlouvy o obstarání správy „Sektorového centra Ústí nad 

Labem Severní Terasa - sportoviště“ a výkonu dalších práv a povinností ze dne 

5. 10. 2012, ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou s Městskými službami Ústí 

nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 71238301, za podmínky zařazení tohoto 

centra do zřizovací listiny Domova dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 75150131 

2. ukončení Příkazní smlouvy o obstarání správy tenisového areálu za Zimním 

stadionem Ústí nad Labem a výkonu dalších práv a povinností ze dne 14. 8. 2017, 

uzavřenou s Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

IČ: 71238301, za podmínky zařazení tohoto areálu do zřizovací listiny Městských 

služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ: 71238301  

 

336/18 

Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným nabytím pozemků 

a) p. č. 898/409, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 2 532 m
2
 v k. ú. 

Všebořice 

b) p. č. 60/20, ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 2 513 m
2
 v k. ú. Dělouš 

c) p. č. 60/23, ost. plocha, ost. komunikace,  o výměře 7 042 m
2
 v k. ú. Dělouš 

od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,                 

IČ 697 97 111 do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem  

2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 05/U/Kos/2018 dle bodu A)1. a) 

3. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 

č. 06/U/Kos/2018 dle bodů A) 1. b) a A) 1. c) 

B )  s ch va lu j e  

1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 1. do vybraného majetku statutárního 

města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí 

nad Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města 

Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2018    

 



337/18 

Revokace usnesení Rady města č. 468/17 ze dne 12. 7. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) n es ch va lu j e  
1. záměr prodeje pozemku p. č. 119/1 o výměře 182 m

2
 včetně na něm jako jeho 

součást situované budovy č. p. 184, vše v k. ú. Krásné Březno, dle podmínek 

žádosti paní xxxxx xxxxxxxxxx, bytem xxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

B) rev oku j e  
1. usnesení RM č. 468/17 ze dne 12. 7. 2017 částečně, a to takto: 

a) bod B) se ruší 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

338/18 

Úprava usnesení Rady města č. 766/17 ze dne 13. 12. 2017   

 
Rada města po projednání 

 

A) up ravu j e  
1. usnesení RM č. 766/17 ze dne 13. 12. 2017 v bodě A) 1. následovně: 

a) slova „aktualizačního dodatku“ se nahrazují slovy „aktualizační nájemní 

smlouvy a smlouvy o pachtu zemědělského pozemku“  

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

339/18 

Rozpočtové opatření ODM – koupě květinových 

samozavlažovacích pyramid 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

oddělení evidence majetku ve výši 517,64 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku části rozpočtu ve výši 517,64 tis. Kč  

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

sk. č. 04, o částku 517,64 tis. Kč na akci „Koupě květinových 

samozavlažovacích pyramid“  

 

 

 



340/18 

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 262,76 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 262,76 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 262,76 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

341/18 

Rozpočtové opatření ODM – doplatek nákupu čistícího stroje 

pro čištění umělých povrchů – Městský stadion Ústí n. L. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

oddělení evidence majetku ve výši 2,15 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku části rozpočtu ve výši 2,15 tis. Kč  

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

sk. č. 04, o částku 2,15 tis. Kč na akci „Nákup čistícího a provzdušňovacího 

zařízení Městský stadion Ústí nad Labem“  

 

 

342/18 

Odkoupení bytového domu – 1. Máje 363/9 v k. ú. Krásné Březno 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odkoupením pozemku p. č. 50 o výměře 351 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, 

včetně na něm jako jeho součást situované budovy č. p. 363, bytový dům, 

vše v k. ú. Krásné Březno, za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 

4.052.000,- Kč od společnosti RF DEVELOPMENT CZ a. s., IČ 241 84 047 do 

vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2018    



343/18 

Odkoupení areálu UJEP – Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odkoupením  

a) pozemku p. č. 4373/10 o výměře 5 708 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

b) pozemku p. č. 4894/3 o výměře 2 100 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

c) pozemku p. č. 4894/4 o výměře 662 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

d) pozemku p. č. 4894/5 o výměře 3 221 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

e) pozemku p. č. 4895/2 o výměře 3 953 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, součástí 

je stavba: Severní Terasa, č. p. 3083, občanská vybavenost 

f) pozemku p. č. 4895/3 o výměře 600 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

g) pozemku p. č. 4895/4 o výměře 342 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

h) pozemku p. č. 4895/5 o výměře 391 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

i) pozemku p. č. 4895/6 o výměře 327 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

vše v k. ú. Ústí nad Labem, za kupní cenu ve výši 61.000.000,- Kč od Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 445 55 601 do vlastnictví 

statutárního města Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2018    
 

 

344/18 

Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu o činnosti Expertní skupiny k novému územnímu plánu Ústí nad Labem 

2. informace o průběhu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem 

3. návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem 

a) v souladu s § 47 Stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem na základě Územně analytických podkladů a s využitím 

doplňujících průzkumů a rozborů zpracuje návrh Zadání nového územního plánu 

b) návrh Zadání bude projednán v souladu s § 47 Stavebního zákona 

c) po úpravě návrhu Zadání na základě projednání bude návrh Zadání územního 

plánu předložen v zastupitelstvu města. Po schválení Zadání bude přikročeno 

k dalším etapám procesu pořizování dle stavebního zákona. 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit informaci dle bodu A) 1. a 2. 3. zastupitelstvu města 

T: 20. 6. 2018 

 



345/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Parkovací dům v ulici Vinařská“ – 

PD 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 1 700,00 tis. Kč  

               takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, ve výši 

1 700,00 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP – PD“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, ve výši 

1 700,00 tis. Kč na akci „Parkovací dům v ulici Vinařská“ - PD 

 

346/18 

„Rekonstrukce Letního kina - elektro“ - uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města Ústí nad Labem 

 

A) s ch va lu j e   

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Letního kina - 

elektro“ 

 

347/18 

„Rekonstrukce Letního kina - sanace“ - uzavření Dodatku č. 1 

ke Smlouvě o dílo 

 
Rada města Ústí nad Labem 

 

A) s ch va lu j e   

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce Letního kina - 

sanace“ 

 

 

348/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Větruše – volnočasové aktivity“ – 

PD 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 1 403,00 tis. Kč 

takto: 



a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, ve výši 483,00 tis. Kč 

u akce „Jezero Milada – přístaviště“ 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, ve výši 920,00 tis. Kč 

u akce „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Nová – odloučené pracoviště Svádov“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, ve výši 

1 403,00 tis. Kč na akci „Větruše – volnočasové aktivity“ - PD 

 

 

349/18 

Vital Cities – Integrovaný akční plán 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. dokument týkající se ukončení projektu Vital Cities – Integrovaný akční plán 

 

 

350/18 

Rozpočtové opatření OSR, OMOŠ a KT 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odboru městských organizací 

a školství a kanceláře tajemníka v celkové výši 1 900 tis. Kč na úhradu nákladů 

v rámci realizovaného projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad 

Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 900 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – poskytnutí 

neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v celkové výši 

1 339,26 tis. Kč, na zajištění akce „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad 

Labem“ takto: 

- ZŠ Anežky České         312,11 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní                     558,19 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická              468,96 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

v položce oddělení projektů a dotací ve výši 215,37 tis. Kč  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

ve výši 345,37 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  257,74 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné     87,63 tis. Kč 

 

 

 



351/18 

Rozpočtové opatření OSR a KT 
 

Rada města po projednání 
 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 232 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 232 tis. Kč 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

232 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky 173,13 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné    58,87 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 950,81 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 950,81 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

ve výši 699,11 tis. Kč v položce oddělení koncepcí 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

251,70 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  187,84 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné     63,86 tis. Kč 
 

352/18 

Podání přihlášky ke spolupráci s Agenturou pro sociální 

začleňování II. 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám 

B) u k l á d á 

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstku primátorky 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

 

353/18 

Memorandum o spolupráci při majetkoprávním vypořádání 

zájmového území jezera Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Memoranda o spolupráci při majetkoprávním vypořádání zájmového 

území jezera Milada 



354/18 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - účetní závěrka 

společnosti za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

 

A) s ch va lu j e   

1. v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) Stanov  společnosti Dopravní podnik města Ústí 

nad Labem a. s. 

a) účetní závěrku společnosti za rok 2017 v předloženém znění 

b) zaúčtování zisku za rok 2017 v celkové výši 76 610,94 Kč v účetním období 

r. 2018 na účet 429 01 - neuhrazená ztráta minulých let 

c) v souladu s bodem 4.1. Smlouvy o výkonu funkce vyplacení zvláštních odměn 

členům statutárních orgánů společnosti, ve výši jednonásobku průměrné měsíční 

odměny (pevné sazby odměny) 

 

355/18 

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 – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) SPORT UNION, z. s., IČ: 455 54 044 na „Obnova žíněnky (tatami)“  

ve výši 50.000,- Kč s podmínkou uvedení loga statutárního města  

Ústí nad Labem na 4 ks žíněnek (tatami) 

 
 

356/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018  
 

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 dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Divadelní zahrada ČRo Sever“ ve výši 30.000,- Kč 

b) Martin Beneš (IČ 74646290) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„TALKSHOW 2018“ ve výši 35.000,- Kč 



c) KULT, spolek (IČ 26602598) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„DANCE UP! (Česko-německý taneční projekt)“ ve výši 40.000,- Kč 

d) Krajská zdravotní, a.s. (IČ 254 88 627) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „16. Perinatologické dny Ústeckého kraje“ ve výši 15.000,- Kč 

e) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239) na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Poradna Prosapia – pomoc obětem trestných činů“ ve výši 37.500,- 

Kč 

f) Bateau, z.s. (IČ 01507311) na částečnou úhradu nákladů na „Zajištění bezpečnosti 

výkonu služby – poradenské centrum Bateau, z.s.“ ve výši 15.000,-Kč 

2. udělení výjimky z „Programu pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 

Labem v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ ustanovení čl. II:  

a) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053) na akci „Divadelní zahrada ČRo Sever“ 

b) Krajská zdravotní, a.s. (IČ 254 88 627) na akci „16. Perinatologické dny 

Ústeckého kraje“ 

 

357/18 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2018 

 
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 dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., místní organizace ÚL č. 3, p. s., 

(IČ: 750 14 327) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Tradiční 

Martinské posezení“ ve výši 7.000,-  Kč 

b) Via Europa, z. s., (IČ: 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Zvýšení počítačových dovedností pro seniory“ ve výši 18.400,- Kč 

 

358/18 

Poskytnutí víceletých dotací v oblasti kultury 2019 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 

a 2020“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. (IČ 25049011), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční výstavní program 

Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem“ ve výši 500 tis. Kč/rok 

b) Severočeská vědecká knihovna, p. o. (IČ 83186), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Příspěvek na celoroční plnění městské funkce 

knihovny pro obyvatele statutárního města Ústí nad Labem“ ve výši 600 tis. 

Kč/rok 



c) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 2816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář“ ve výši 

1.500 tis. Kč/rok 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

v letech 2019 a 2020“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) INTERPORTA z. s. (IČ 6575277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „INTERPORTA International Music Competition“ ve výši 

300 tis. Kč /rok 

b) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Divadelní festival Kult“ ve výši 400 tis. Kč/rok 

c) Kymlička Zdeněk Mgr. (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecká Forbína“ ve výši 150 tis. Kč/rok 

d) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Barevná planeta“ ve výši 350 tis. Kč/rok 

e) Základní umělecká škola Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, 

příspěvková organizace (IČ 00831085), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Virtuosi per musica di pianoforte“ ve výši 210 tis. 

Kč/rok 

B )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních  služeb, 

určeného na „dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 

a 2020“ takto: 

a) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 6362044), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost Taneční akademie Scenic s. r. o. 

v roce 2019 a 2020“ 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na „akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem 

v roce 2019 a 2020“  těmto subjektům: 

a) Člověk v tísni, o. p. s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jeden svět v Ústí nad Labem“ 

b) Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Promenádní koncerty“ 

c) Morpheus Art, s. r. o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „KPH – Ústí nad Labem“ 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodů A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

 

  T: 20. 6. 2018 
 

359/18 

Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2018 – změna účelu  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. se změnou účelu použití dotace ve výši 40.000,- Kč pro spolek Romance, z. s. 

(IČ 68975091) z akce „Velikonoční provedení Mozartova requiem a cyklu postních 

motet od A. Tučapského“ na částečnou úhradu akce „W. A. Mozart: Requiem“  



B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstku primátorky 

a) předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 20. 6. 2018 

 

 

360/18 

Úprava usnesení - Dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s úpravou   usnesení  Zastupitelstva města  Ústí nad Labem ze dne 28. 2. 2018 

č. 492/18, kterým Zastupitelstvo města Ústí nad Labem schválilo poskytnutí dotace 

ve výši 2.000.000,- Kč pro Severočeské divadlo, s. r. o. (IČ 22774289) 

na částečnou úhradu nákladů „provedení oprav hmotného majetku v historické 

budově divadla a v dostavbě“ takto: 

a) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

ze dne 29. 3. 2018, kterým bude částka ponížena na 572.000,- Kč 

b) poskytnutí investiční dotace ve výši 1.428.000,- Kč pro Severočeské divadlo, 

s. r. o. (IČ: 22774289) na částečnou úhradu nákladů „rekonstrukce osobních 

výtahů v historické budově a v dostavbě“ a následné uzavření smlouvy  

2. s poskytnutím peněžitého daru ve výši 400 tis. Kč subjektu Severočeské divadlo, 

s. r. o. (IČ: 22774289), se sídlem Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem 

na zajištění divadelního představení Bedřich Smetana: Libuše 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce 

a) předložit návrh dle bodů A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 20. 6. 2018 

 

361/18 

Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 7. 2018 

1. se zněním dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace, kterým se: 

a) svěřují k hospodaření níže uvedené pozemky a budova tenisového areálu 

za Zimním stadionem v k. ú. Klíše 

- pozemek p. č. 422/1 o výměře 3914 m
2
 – sportoviště a rekreační plocha 

- pozemek p. č. 422/3 o výměře 7283 m2 – sportoviště a rekreační plocha  

- pozemek p. č. 422/4 o výměře 1018 m
2
 – zastavěná plocha – včetně budovy 

bez čp/če 

b) mění obsah hlavní činnosti v bodě „ostatní rekreační činnosti“ v souvislosti 

se svěřením tenisového areálu za Zimním stadionem hlavní činnost takto: 



- ostatní rekreační činnosti (zejména provozování rekreačních činností v areálu 

koupališť, plavecké haly, zimního stadionu, stadionu Neštěmice, městských 

lázní a tenisového areálu za Zimním stadionem) 

c) vyjímá z hlavní činnosti bod 

- poskytování technický služeb (zejména čištění ulic a udržování veřejných 

prostranství za předpokladu, že na tuto činnost získá finanční prostředky 

prostřednictvím dotace od Úřadu práce) 

d) svěřuje k hospodaření pozemek p. č. 418/6 o výměře 1 163 m
2 

– ostatní plocha 

v k. ú. Klíše  

e) vyjímají z hospodaření následující pozemky a budovy Kulturního domu CORSO 

v k. ú. Krásné Březno, které přecházejí do správy odboru dopravy a majetku: 

- pozemek p. č. 472/176 o výměře 4416 m
2 

zastavěná plocha – parkoviště 

- pozemek p. č. 472/181 o výměře 250 m
2 

ostatní plocha 

- pozemek p. č. 472/157 o výměře 1635 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu č. p. 801  

- pozemek p. č. 472/158 o výměře 88 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če 

- pozemek p. č. 472/159 o výměře 643 m
2 

zastavěná plocha a nádvoří včetně 

objektu bez čp/če 

f) vyjímá z hospodaření zhodnocení nemovitého majetku umístěného v Kulturním 

domě CORSO, a to protipožární dveře umístěné na parkovišti CORSO 

v pořizovací ceně 60 737,60 Kč 

g) vyjímá z hospodaření movitý majetek umístěný v Kulturním domě CORSO 

v celkové hodnotě 2 040 067,98 Kč, jehož soupis je součástí návrhu dodatku č. 2 

zřizovací listiny 

h) vyjímá z hospodaření zhodnocení nemovitého majetku umístěného  

na Sektorovém centru, a to vodovod závlahový v pořizovací hodnotě  

66 112,00 Kč 

i) vyjímá z hospodaření movitý majetek pořízený pro Sektorové centrum v celkové 

hodnotě 45 831,43 Kč, jehož soupis je součástí dodatku č. 2 zřizovací listiny 

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 20. 6. 2018 

 
 

362/18 

Dodatky k zřizovacím listinám příspěvkových organizací a převod 

činnosti Sektorového centra z Městských služeb ÚL na DDM 

a ZDVPP  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zněním  

a) dodatku č. 4 zřizovací listiny Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvkové organizace, kterým se vyjímá z hospodaření p. p. č. 

1107 z důvodu jejího scelení s p. p. č. 1108 vše v k. ú. Klíše 



b) dodatku č. 3 zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvkové organizace, kterým se svěřuje do hospodaření drobná stavba 

neevidovaná v katastru nemovitostí – stánek s rovnou střechou 

c) dodatku č. 5 zřizovací listiny Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, kterým se s účinností od 1. 7. 2018 svěřuje do hospodaření: 

- nemovitý majetek p. p. č. 4893/3, p. p. č. 4897/1, p. p. č. 4897/4, jehož součástí 

je budova č. p. 3543 a p. p. č. 4897/6  vše v k. ú. Ústí n. L.  

- movitý majetek dle důvodové zprávy 

d) dodatku č. 5 zřizovací listiny Domova pro seniory Severní Terasa, příspěvkové 

organizace, kterým se s účinností od 1. 1. 2019 vyjímá z hlavního předmětu 

činnosti sociální služba „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ 

B) s ch va lu j e  od 1. 7. 2018 

1. převod činností z Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na 

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

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci v důsledku svěření majetku uvedeného 

v bodě A) 1. písm. c) tohoto usnesení do hospodaření  

2. zřízení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „středisko volného 

času – dům dětí a mládeže“ na adrese Hoření č. p. 3543, Ústí nad Labem pro Dům 

dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad 

Labem, příspěvkovou organizaci 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem      

T: 20. 6. 2018 

 

 

363/18 

Platové výměry a odměny ředitelů p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 9. 2018 (platový výměr č. 18/2018)  

2. Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2018 (platový výměr č. 19/2018) 

B )  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 k ocenění pracovních 

zásluh při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 

důchod 

a) Mgr. Aleně Kroupové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace, rozhodnutí č. O/1/2018 

 



364/18 

Informace ve věci trestního řízení a soudního sporu proti bývalé 

pracovnici Muzea města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci ve věci trestního řízení a soudního sporu proti xxxx xxxxxxx, bývalé 

pracovnici Muzea města Ústí nad Labem  

 

365/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz Internátní mateřské škole, příspěvkové 

organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

54 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

54 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové 

organizaci ve výši 54 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

 

366/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí účelového příspěvku 

na provoz základním školám pro žáky 1. tříd – 1. záloha 

 
Rada města po projednání 

 

A) schvaluje     

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství v celkové výši 1 262,40 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství o částku 1 262,40 tis. Kč v položce Příspěvek na učební pomůcky 

pro žáky 1. tříd ZŠ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz v celkové výši 1 262,40 tis. Kč základním školám, příspěvkovým 

organizacím na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 1. tříd – 1. záloha 

takto: 



- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace ve výši 

76,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, 

ve výši 68,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, ve výši 90,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, 

ve výši 42,00 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace, ve výši 36,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

ve výši 57,60 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 103,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, 

ve výši 67,20 tis. Kč 

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace, ve výši 57,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, ve 

výši 72,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, 

ve výši 90,00 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5,  příspěvková 

organizace, ve výši 72,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková  organizace, 

ve výši 56,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 96,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, 

ve výši 48,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, ve výši 63,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, 

ve výši 61,20 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 

ve výši 79,20 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 25,20 tis. Kč 

 

367/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro ZŠ Palachova, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

462,31 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 462,31 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 z MŠMT 

výši 462,31 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvkové organizaci  v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

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

projektu 

 

368/18 

Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. účetní závěrky za účetní období roku 2017, sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2017 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu 

o schválení účetních závěrek, viz příloha č. 1 usnesení  

 

369/18 

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. změnu Organizačního řádu MmÚ s účinností k 1. 7. 2018 takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do právního odboru o 1 tabulkové 

místo  

b) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do kanceláře tajemníka 

o 1 tabulkové místo  

c) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru hospodářské správy 

o 1 tabulkové místo  

d) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru investic a územního 

plánování o 1 tabulkové místo  

e) aktualizaci přílohy č. 1 organizačního řádu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

f) aktualizaci přílohy č. 2 organizačního řádu dle upravené přílohy č. 2 důvodové 

zprávy 

B) k ons ta tu j e , že k 1. 7. 2018 
1. celkový počet zaměstnanců MmÚ je 418 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve smyslu 

bodu A) 

           T: 30. 6. 2018 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-18_368-18.pdf


370/18 

Rozpočtové opatření FO a KT – pořízení elektronického řešení 

agendy „Výzvy provozovateli vozidla“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a kanceláře tajemníka ve výši 2.000 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

2.000 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

2.000 tis. Kč v položce městský informační systém 

 

371/18 

Změna složení expertní skupiny/OÚP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ukončení členství v expertní skupině  

a) RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. 

B )  j men u je   

1. členem expertní skupiny: 

a) Ing. arch. Jana Beneše 

b) Ing. Martina Dlouhého (ved. odboru strategického rozvoje MmÚ) 

 

372/18 

Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 

2018 – 2022 

 
Rada města po projednání 

 

A )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) stanovit pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem na 37 

B) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit doporučení dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 20. 6. 2018 
 

 

 

 



373/18 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY 

OBYVATEL A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – poskytnutí 

dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2018 a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty, v členění dle podaných žádostí a výše příspěvku 

takto: 

a) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř  

Mojžíř 209, 403 31 Ústí nad Labem - Neštěmice 

IČ: 63153203        31 000,-Kč 

b) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

U Radnice 229, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem 

IČ: 63153262        25 000,-Kč 

c) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek 

Mezidomí 707/1, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 

IČ: 44556594        45 000,-Kč 

d) SH ČMS – Okresní sdružení hasičů Ústí nad Labem, pobočný spolek 

Dobětická 2333/10, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 63152801        15 000,-Kč 

e) Via Europa, z.s. 

Důlce 3092/74, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 26672499        37 000,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova 246/1, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44225512        15 000,-Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - 

Program pro poskytování dotace pro oblast OCHRANY OBYVATEL 

A LIKVIDACÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ pro rok 2018 a následné uzavření 

smluv s 

a) MEDIC, z.s.  

17. listopadu 285/29, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 

IČ: 01546945         

 

 

 

 

 

 

                   Bc. Pavel Dufek                                    Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 


