
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 26. 10. 2016 

353/16 - 370/16 

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

353/16 

Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody - zapojení 

účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR ve výši 6,60 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 6,60 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace  pro  MO  město  ve  výši 6,60 tis. Kč, 

určené na úhradu nákladů obce, vynaložených v souvislosti s azylovým 

zařízením na jejím území 

2. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva financí ČR v celkové výši 4 132 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 132 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši 

4 132 tis. Kč, související s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu 

Parlamentu ČR 2016, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 (případné 2. kolo 

voleb do Senátu 14. a 15. října 2016), takto: 

- MO – město   1 667,00 tis. Kč 

- MO Severní Terasa      850,00 tis. Kč 

- MO Neštěmice     892,50 tis. Kč 

- MO Střekov      722,50 tis. Kč 

 

354/16 

Rozpočtové opatření OŽP a KT – zajištění finančních prostředků 

na uzavření Dohod o provedení práce pro 2 studenty UJEP 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a kanceláře tajemníka ve výši 

40 tis. Kč takto: 

 

 



 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

o částku 40 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

40 tis. Kč v položce mzdové prostředky (uzavření Dohod o provedení práce pro 

2 studenty UJEP) 

 

 

355/16 

Rozpočtové opatření OSV – dotace pro MO město na výkon 

sociální práce 
 

Primátorka města v působnosti RM 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a MO město ve výši 100 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

100 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město, tř. 4 ve výši 100 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce – mzdové prostředky a povinné pojistné 

 

 

 

356/16 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ – studie  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 220,00 tis. Kč 

takto: 

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

investiční rezerva na projektové práce o částku 220,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 o částku 220,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce budovy MmÚ 

– přepážkové centrum“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



357/16  

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun 

A2 a A3“ – schválení změny stavby před dokončením a uzavření 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu stavby „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 

a A3“ před dokončením  

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Městský stadion v Ústí nad 

Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ 
 

358/16 

Rozpočtové opatření ODM – provedení restaurátorských prací na 

šesti krajinomalbách nového zámku v Trmicích 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby 

a evidence majetku k zapojení účelového neinvestičního finančního příspěvku 

poskytnutého Ministerstvem kultury ČR ve výši 88,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši 88,00 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 88,00 tis. Kč  

 

 

359/16 

Rozpočtové opatření ODM – cyklocentrum města Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 280,33 tis. Kč takto: 

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

výši 280,33 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky 

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

oddělení evidence majetku o částku 280,33 tis. Kč   

 

 

 



360/16 

Záměr pronájmu části pozemku v k. ú. Krásné Březno 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1480/369 o výměře cca 13 m
2
 z celkové 

výměry 3179 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

 

361/16 

Revokace Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 252/16 

ze dne 8. 6. 2016 a č. 310/16 ze dne 25. 8. 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. revokaci Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 252/16 ze dne 8. 6. 2016    

a č. 310/16 ze dne 25. 8. 2016 

 

362/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1966 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1966 o výměře cca 335 m
2 

v k. ú. Brná nad 

Labem 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 a Územní studií 

Brná nad Labem P-24-2 

c) nabyvatel bere na vědomí, že předmět prodeje může být v budoucnu dotčen 

ochranným pásmem podzemního vedení kanalizační stoky 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

363/16 

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 

493,15 tis. Kč takto: 



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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 493,15 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 493,15 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ Vojnovičova      12,81 tis. Kč 

ZŠ Mírová       26,09 tis. Kč 

DS Velké Březno      34,18 tis. Kč 

DS Dobětice         8,92 tis. Kč 

DS Orlická         2,23 tis. Kč 

Pečovatelská služba      14,59 tis. Kč 

Muzeum města Ústí nad Labem    10,33 tis. Kč 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem   15,71 tis. Kč 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem    18,29 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem  350,00 tis. Kč 

 

 

364/16 

Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do základních škol  

a rozpočtové opatření OMOŠ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. nákup systému elektronické podpory pro zápis dětí do základních škol ve výši 

83,25 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství  ve výši  

83,25 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 83,25 tis. Kč z položky oprava a údržba 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku 

83,25 tis. Kč na akci „Nákup elektronické podpory pro zápis dětí do ZŠ“ 

 

365/16 

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 v celkové výši 

1 105,90 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

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

1 105,90 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 1 105,90 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2016 - dofinancování takto: 

DS Dobětice, p. o.    821,20 tis. Kč 

DS Bukov, p. o.     155,20 tis. Kč 

DS Velké Březno, p. o.      27,70 tis. Kč 

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 101,80 tis. Kč 

 
 

366/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení přijatých pojistných náhrad 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

335 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 335 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 322,20 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 12,80 tis. Kč v položce nákup DDHM 

 

 

367/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového investičního 

příspěvku Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši   

119 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 119 tis. Kč z položky nákup DDHM 

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

investičního příspěvku Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17 p. o. ve výši 119 tis. Kč na akci „MŠ Zvoneček – nákup  

2 ks kombinovaných sporáků“  

 

 

 



368/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

332,50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 332,50 tis. Kč z položky oprava a údržba 

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

180 tis. Kč na akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně – pro všechny 

stupně PD“ 

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

152,50 tis. Kč na akci „Fakultní ZŠ České mládeže – rekonstrukce školního 

hřiště – pro všechny stupně PD“ 

 

 

369/16 

Výběr zhotovitele u veřejné zakázky „Dodávky drogerie 

a čisticích prostředků“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Dodávky drogerie a čisticích 

prostředků“ takto: 

1. Bartoň a Partner s. r. o. 

2. ACTIVA spol. s r. o. 

3. Office Assistance s. r. o. 

4. OFFICE-CENTRUM s. r. o. 

5. AB plus CZ s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Dodávky drogerie a čisticích prostředků“, a to uchazeče, který 

se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem 

Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, IČ: 26810093, s nabídkovou cenou ve výši 

469.890,- Kč bez DPH ročně 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Dodávky drogerie a čisticích prostředků“ dle 

ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, společnosti Bartoň a Partner s.r.o., se sídlem Chválkovice 580, 

779 00 Olomouc, IČ: 26810093 

 

 

 



 

 

370/16 

Rozpočtové opatření MP – zapojení finančních prostředků 

z úřadu práce 

 
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 – v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

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

asistent prevence kriminality o částku 150 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky o 111,94 tis. Kč 

- povinné pojistné o 38,06 tis. Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


