
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 11. 11. 2016 

371/16 - 387/16 

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

371/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,73 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,73 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

47,73 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 2. čtvrtletí 2016 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

          

372/16 

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 70 tis. Kč takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu třída 2 ve výši 70 tis. Kč v položce Přijaté 

sankční poplatky – pokuty městské policie, vytvořené nad schválený rozpočet 

městské policie 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

70 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

373/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka 

– státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 12 tis. Kč  - pokrytí nákladů na 



zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 tis. Kč v položce účelové 

prostředky úřadu práce   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 12 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče, na pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 10 tis. Kč  

- pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 

a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:  

a) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 10 tis. Kč v položce účelové 

prostředky – pěstounská péče   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 10 tis. Kč v položce 

Městský informační systém  

 

 

374/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské 

správy – dotace na výkon sociální práce  

 
Primátorka města v působnosti RM 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy ve výši 

3 tis. Kč takto:  

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

3 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 3 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

375/16 

Oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách 

v přepravě cestujících přímým zadáním 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících 

přímým zadáním 

 

 

 

 



 

376/16 

Rozpočtové opatření ODM – Vybudování klimatizace – kóje za 

nádražím 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

oddělení evidence majetku ve výši 499,95 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku části rozpočtu ve výši 499,95 tis. Kč  

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

03, o částku 499,95 tis. Kč na akci „Vybudování klimatizace – kóje za 

nádražím“  

 

 

377/16 

Prodloužení nájemní smlouvy – Memory in Memory 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodloužení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 17. 7. 1997 

ve znění pozdějších dodatků na pronájem areálu krematoria U Krematoria 1571/5     

v k. ú. Střekov uzavřené se společností Memory in Memory, IČ 25024973, formou 

dodatku, a to o 1 rok za stávajících podmínek s refundací doložených nezbytně 

nutných skutečných nákladů na provedení střední opravy vyzdívky kremační pece 

včetně podmínky pro odkoupení pece do vlastnictví Statutárního města Ústí nad 

Labem  

 

 

378/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 v k. ú. Neštěmice 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1023 o výměře cca 210 m
2
 z celkové výměry 

633 m
2
 v k. ú. Neštěmice  

 

 

 

 



379/16 

Záměr pronájmu NP v č . p. 3356 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu nebytových prostor v jednotce číslo 3356/2 v budově č. p. 3356 

v ulici Hrnčířská, Ústí nad Labem na pozemku p. č. 2864/1 o výměře 1128 m
2
, vše 

v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) minimální výše nájmu je 50.000,- Kč/měsíc (600.000,- Kč/rok) 

b) pronájem na dobu určitou na 10 let 

c) funkční využití předmětné nemovitosti musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) složení kauce ve výši 150.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem 

do ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že 

kauce bude zálohou na první splátku nájmu 

e) účastník bere na vědomí, že nebude-li pronájem realizován odstoupením od 

záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

f) žadatel předloží potvrzení o své bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

380/16 

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 

140,63 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 140,63 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 140,63 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské    14,55 tis. Kč 

Fakultní ZŠ České mládeže     5,35 tis. Kč 

ZŠ Mírová       3,83 tis. Kč 

DS Velké Březno    20,87 tis. Kč 

DS Dobětice     21,26 tis. Kč 

DS Krásné Březno      8,41 tis. Kč 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.   9,83 tis. Kč 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  56,53 tis. Kč 

 

 

 



381/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro DDM, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

25,96 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 25,96 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 MMR ČR pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 25,96 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

 

 

382/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz a poskytnutí účelového 

investičního příspěvku pro příspěvkové organizace z oblasti 

školství 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

150 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 150 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Mateřské 

škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. ve výši 30 tis. Kč 

na pořízení nového účetního softwaru 

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

investičního příspěvku Základní škole Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, 

p. o. ve výši 120 tis. Kč na realizace akce „ZŠ E. Krásnohorské, p. o. - rozšíření 

stávajícího audiovizuálního systému“ 

 

 

 

 

 



383/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na 

území ČR v roce 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

7 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Statutární 

město Ústí nad Labem poskytnuté na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce 2016 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 7 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 5 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku  

o částku 2 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací  

 

384/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 318 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické – položka oprava a údržba ve výši 318 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 318 tis. Kč 

Městským službám Ústí nad Labem, p. o. na pokrytí běžných provozních 

nákladů 

 

 

385/16 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ „Ústecké Vánoce 2016“ – 

rozšíření programu 

 
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 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 500 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 500 tis. Kč na realizaci akce 

„Ústecké Vánoce 2016“  - rozšíření programu 

 

 

386/16 

Rozpočtové opatření OKSS a KT – převod prostředků na zajištění 

agendy vstupenkového systému Colosseum 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

tajemníka ve výši 82 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

82 tis. Kč v položce městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 82 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

 

 

387/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

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

300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 300 tis. Kč v položce podpora nestátních sociálních 

služeb 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 300 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

 

  

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 


