
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

22. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 30. 8. 2017 

Usnesení č. 481/17 – 547/17 

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

481/17 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění usnesení 

a) 332/17 na 30. 9. 2017 

 

482/17 

Informace o plnění rozpočtu města ÚL – Magistrátu k 30. 6. 2017 

 
Rada města po projednání    

     

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu k 30.6.2017 dle 

důvodové zprávy  

B )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření v úhrnné výši 5 000 tis. Kč takto :    

a) zvýšení příjmové části rozpočtu o částku 5 000 tis. Kč, a to v položce: správní 

poplatky, tř. 1 – stavební odbor o částku 800 tis. Kč převody z vlastních fondů 

hospodářské činnosti, tř. 4 o částku 4 200 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku  

5 000 tis. Kč v položce finanční rezerva   

 

483/17 

Návrh OZV, kterou se mění OZV č. 5/2012 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s návrhem nové obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 3/2017, kterou 

se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 



B )  s ouh l as í  

1. s návrhem nové obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 3/2017, kterou 

se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 20. 9. 2017 

 

 

484/17 

Veřejnoprávní smlouvy  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Libouchec a Statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Petrovice a Statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem 

výkonu na ÚMO ÚL – Severní Terasa  

3. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Tisá a Statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Severní Terasa 

4. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Chvojno a Statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na ÚMO ÚL – Severní Terasa  

B) p ov ěřu j e   
1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

a) předložit smlouvy dle bodu A) 1 - 4 spolu s žádostí o souhlas s uzavřením těchto 

smluv Krajskému úřadu Ústeckého kraje 

 

 

485/17 

Veřejná zakázka „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků 

v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ústí nad 

Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ takto: 

1. INSKY spol. s r. o. 

 



B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí 

n. L. – Severní Terasa“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. společnosti INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad 

Labem, IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 1.387.850,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem – velkoplošné 

opravy chodníků v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ dle ustanovení § 104 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti 

INSKY spol. s r. o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, 

IČ: 006 71 533 

 

 

486/17 

Veřejná zakázka „Modernizace infrastruktury GIS města“ - 

výběr dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace 

infrastruktury GIS města“ takto: 

a) „Modernizace infrastruktury GIS města – ČÁST A“ 

     1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s. 

b) „Modernizace infrastruktury GIS města – ČÁST B“ 

     1. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a. s. 

     2. GEOREAL spol. s r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Modernizace infrastruktury GIS města – ČÁST A“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti VÍTKOVICE 

IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 

286 06 582, s nabídkovou cenou ve výši 2.655.931,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Modernizace infrastruktury GIS města – ČÁST B“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti VÍTKOVICE 

IT SOLUTIONS a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava, 

IČ: 286 06 582, s nabídkovou cenou ve výši 2.313.848,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace infrastruktury GIS 

města – ČÁST A“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS 

a.s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 286 06 582 

 

 

 

 

 



 

2. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Modernizace infrastruktury GIS 

města – ČÁST B“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění, společnosti VÍTKOVICE IT SOLUTIONS 

a. s., se sídlem Cihelní 1575/14, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 286 06 582,  

a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě  

v pořadí 

 

 

 

487/17 

Veřejná zakázka „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické 

energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO 

a příspěvkové organizace“  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o průběhu veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové 

elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO 

a příspěvkové organizace“ 

B )  ruš í  

1. dle ust. § 127 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku s názvem „Výběrové 

řízení na dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí 

nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace“ 

C )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 64 písm. c) zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 

dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, 

ÚMO a příspěvkové organizace, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

20 000 000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze 

D )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Janu Bartošovou, vedoucí odd. veřejných zakázek právního odboru 

a )  ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu 

C) 1. 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou dle bodu 

C) 1, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové 
 

 

 

 

 



488/17 

Žádost 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 10. 9. 2017 v době od 14,00 do 17,00 hodin v lokalitě parku na Severní 

Terase v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Z pohádky do pohádky – 

dětský den“ 

b) dne 19. 10. 2017 v době od 13,30 do 17,30 hodin v lokalitě Mírového náměstí 

v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Volební kampaň – volby do PS PČR“ 

c) dne 13. 10. 2017 v době od 14,00 do 17,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí 

v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Krajské volební shromáždění – volby 

do PS PČR“ 

d) dne 24. 9. 2017 v době od 12,00 do 20,00 hodin v lokalitě centrálního parku na 

Severní Terase v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Volební meeting“ 

e) dne 30. 8. 2017 v době od 17,00 do 18,00 hodin v lokalitě galerie Deska, 

Žukovova 17, Ústí nad Labem za účelem konání akce Vernisáž instalace 

Martina Zeta 

f) dne 11. 10. 2017 v době od 17,00 do 18,00 hodin v lokalitě galerie Deska, 

Žukovova 17, Ústí nad Labem za účelem konání akce Vernisáž instalace Dirka 

Grossera 

g) dne 22. 11. 2017 v době od 17,00 do 18,00 hodin v lokalitě galerie Deska, 

Žukovova 17, Ústí nad Labem za účelem konání akce Vernisáž instalace 

Stefanie Busch 

B )  n eud 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) ve dnech 5. – 9. 9. 2017 vždy v době od 14,00 do 22,00 hodin v lokalitě Prokopa 

Diviše 1812/7 v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Babí léto na ulici 

2017“ 

 

 

489/17 

Rozpočtové opatření OHS – ochrana budovy MmÚ – antigraffiti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

154 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

154 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 154 tis. Kč v položce provozní výdaje 



490/17 

Poskytnutí grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší 

 
Rada města po projednání 

 

A)  schvaluje  

1. poskytnutí grantů pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o., 400 11 Ústí 

nad Labem (IČO: 44226233)  ve výši 20,00 tis. Kč 

b) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o., 400 01 Ústí 

nad Labem (IČO: 44553315)  ve výši 20,00 tis. Kč 

c) MarkesPoint EDU, z. s., Moskevská 1533/54, 400 01 Ústí nad Labem 

(IČO: 05662451)   ve výši 20,00 tis. Kč  

d) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o., 400 11 Ústí nad Labem 

(IČO: 44553226)    ve výši 20,00 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s: 

a) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o., 400 11 Ústí 

nad Labem (IČO: 44226233)   

b) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o., 400 01 Ústí 

nad Labem (IČO: 44553315)  

c) MarkesPoint EDU, z. s., Moskevská 1533/54, 400 01 Ústí nad Labem 

(IČO: 05662451)  

d) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o., 400 11 Ústí nad Labem 

(IČO: 44553226)   

 

 

491/17 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výdajové části 

rozpočtu  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu názvu investiční akce odboru životního prostředí, sk. č. 04,  

z „Ultrazvukový detektor hniloby a dutin dřeva“ na „Detektor hniloby a dutin 

dřeva“  

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 50,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

50,00 tis. Kč (biologické průzkumy, posudky) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

sk. č. 04 o částku 50,00 tis. Kč na akci „Detektor hniloby a dutin dřeva“ 

 

 

 

 



492/17 

Dny evropského dědictví 2017 – poskytnutí finančního daru na 

doprovodný program a darovací smlouva 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního daru z rozpočtu roku 2017 oddělení cestovního ruchu odboru 

strategického rozvoje, určeného na doprovodný program k akci „Dny evropského 

dědictví 2017“ a následné uzavření smlouvy s následujícím subjektem takto: 

a) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989) na doprovodný program 

v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích ve výši 5 tis. Kč 

b) ČESKÝ ROZHLAS, (IČ 45245053) na doprovodný program v Palácové vile 

Carla Friedricha Wolfruma ve výši 5 tis. Kč 

c) FS ČCE Ústí nad Labem, (IČ 44225563) na doprovodný program v Chrámu 

apoštola Pavla ve výši 5 tis. Kč 

d) Muzeum ČSLO Valtířov z.s., (IČ 01771370) na doprovodný program v Objektu 

stálého lehkého opevnění vz. 37 „Řopík“ ve výši 4 tis. Kč 

e) Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (IČ 00361321) na doprovodný program 

v Muzeu města Ústí nad Labem ve výši 5 tis. Kč 

f) Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, (IČ 75032333) 

na doprovodný program v Kostele sv. Floriána ve výši 5 tis. Kč 

g) Národní památkový ústav, ÚOP v Ústí nad Labem, (IČ 75032333) 

na doprovodný program na Zámku Krásné Březno ve výši 5 tis. Kč 

h) Národní památkový ústav, ÚPS v Praze, (IČ 75032333) na doprovodný program 

na Státním zámku Velké Březno ve výši 5 tis. Kč 

i) NET.W.z.s., (IČ 01342185) na doprovodný program v Ústeckém podzemí – 

Muzeum civilní obrany ve výši 5 tis. Kč 

j) NO CČSH v Ústí nad Labem, (IČ 63153467) na doprovodný program v Chrámu 

apoštola Pavla ve výši 5 tis. Kč 

k) Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem, (IČ 44226349) 

na doprovodný program v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem 

ve výši 5 tis. Kč 

l) Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(IČ 00083186) na doprovodný program v Palácové vile Hanse Weinmanna ve 

výši 5 tis. Kč 

m) Souček Jan, (IČ 65072057) na doprovodný program na Zámku Trmice ve výši 

5 tis. Kč 

n) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, (IČ 00081582) 

na doprovodný program Zoologické zahradě Ústí nad Labem ve výši 5 tis. Kč 

o) Zubrnická museální železnice, z.s. (IČ 44552700) na doprovodný program 

v Parní vodárně Střekov ve výši 5 tis. Kč 

p) Zubrnická museální železnice, z.s. (IČ 44552700) na doprovodný program 

v Železničním muzeu Zubrnice ve výši 5 tis. Kč 

2. uzavřít Darovací smlouvy na finanční dar s příkazem dle přílohy č. 1 tohoto 

usnesení 

B )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu OSR 

a) uzavřít jednotlivé Darovací smlouvy na finanční dar s příkazem dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_22-17_492-17.pdf


493/17 

Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9 Státního fondu 

životního prostředí 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 9. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Státního fondu 

životního prostředí 

b) podmínkách 9. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Státního fondu 

životního prostředí 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí 

nad Labem“ dle bodu A) tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Studie proveditelnosti - Regulační řád v Ústí nad 

Labem“ ve výši 20 % uznatelných nákladů a 100 % neuznatelných nákladů 

projektu (tzn., že celkové spolufinancování města činí min. 1 000 000 Kč vč. DPH), 

přičemž předpokládané celkové náklady projektu činí max. 2 000 000 Kč vč. DPH 

3. předfinancování projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení v plné výši  

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu 

B) tohoto usnesení 

T: 27. 9. 2017 

2. Ing. Simoně Karpíškové, vedoucí odboru životního prostředí 

a) zahrnout předfinancování tohoto projektu dle bodu B) tohoto usnesení do návrhu 

rozpočtu města na rok 2018 

 

 

494/17 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 75,00 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 01, o částku 75,00 tis. Kč 

u akce „Ortofotomapa“ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS, o částku 

75,00 tis. Kč 

 

 

 

 



495/17 

„Nová Ves – kanalizace“ – uzavření smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  r ev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 129/10 ze dne 25. 3. 2010 v celém znění   

B )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 

provozovat a udržovat kanalizaci na dotčeném pozemku p. č. 40 k. ú. Nová Ves ve 

prospěch statutárního města Ústí nad Labem. Služebnost se sjednává na dobu 

neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 10 tis. Kč. 

2. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti dle podmínek 

uvedených v bodě B) 1. 

 

496/17 

Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na 

p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s návrhem pana Pavla Hlavy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem 

na p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov z důvodu schválení pořízení nového 

Územního plánu Ústí nad Labem 

B )  uk l ád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh pana Pavla Hlavy na pořízení změny Územního plánu Ústí nad 

Labem na p. p. č. 3206/1 a 3210 v k. ú. Střekov Zastupitelstvu města 

T: 20. 9. 2017 

 

497/17 

„Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad 

Labem“ – informace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o průběhu přípravy akce „Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod 

na ČOV Ústí nad Labem“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit informaci Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

                                                                    T: 20. 9. 2017 

 



498/17 

Informace o postupu pořizování nového územního plánu Ústí nad 

Labem 

 
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 podkladech k návrhu Zadání Územního plánu, které interně 

zpracovává OIÚP 

3. informaci o postupu pořizování  

B )  s ouh l as í  

s externím zpracováním následujících podkladů k návrhu Zadání nového Územního 

plánu Ústí nad Labem: 

1. Studie k prostorovým tématům: 

a) Zelená a modrá infrastruktura na území města Ústí nad Labem 

b) Suburbanizace v prostoru ORP Ústí nad Labem 

c) Ekonomické plochy a zaměstnavatelé na území města Ústí nad Labem 

d) Územní bariéry na území města Ústí nad Labem 

2. Koncepce dopravní infrastruktury města dle Varianty C 

a) Základní komunikační systém 

b) Tunely, problematika propojení ul. Přístavní a Žižkovy ul. 

c) „Západní nádraží“  

d) „Mariánský most“  

e) „Terminál“ 

f) „Dva nové mosty přes Labe“ 

C )  uk lád á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí OIÚP 

a) pro externě zadávané studie dle bodu B) 1., B) 2. a) a c) vypracovat návrhy 

zadání výběrových řízení 

                                                               T: 20. 9. 2017 

b) pro externě zadávané studie dle bodu B) 2. d) a f) vypracovat návrhy zadání 

výběrových řízení 

                                                      T: 31. 12. 2017 

2 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh zpracování podkladů k návrhu Zadání Územního plánu Ústí nad 

Labem dle bodu B) k rozhodnutí Zastupitelstvu města, společně s informací 

o stavu pořizování nového územního plánu a upraveným harmonogramem 

pořizování s ohledem na externí a interní zpracování dalších podkladů       

           T: 20. 9. 2017 

D)  d opo ru ču j e  uložit  

1. členu Rady města Ústí nad Labem pověřenému ve věcech územního plánování 

a) ve věci externě zadávané studie dle bodu B) 2. b) a e) jednat s ministerstvem 

dopravy o možnosti zpracování studií 

                                                                                    T: průběžně 

 

 

 



499/17 

Schválení účetní závěrky společnosti Fotbalový klub Ústí nad 

Labem, a.s. za rok 2016 

 
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 Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  v souladu s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, 

a. s. 

1. účetní závěrku za rok 2016 vč. příloh s formulací: Valná hromada schválila na 

základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2016 

2. auditora Ing. Jiřího Horu pro rok 2017 

 

 

 

500/17 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy v celkové výši 708,60 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 výdajového rozpočtu OSV o částku 708,60 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 461,12 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 156,88 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 40 tis. Kč v položce 

– Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS ve výši 50,60 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   

 

 

 

 

 

 



501/17 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí 

 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 11 273,20 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 11 273,20 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční     

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 746,30 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 293,70 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 350 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 159,20 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí    

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 724 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

502/17 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT, OHS 

a městských obvodů – dotace na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí v celkové výši 5 690,72 tis. Kč – 

zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z MPSV takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 5 690,72 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 840,72 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce takto: 

- MO město      690,72 tis. Kč 

- MO Severní Terasa    420,00 tis. Kč 

- MO Neštěmice     330,00 tis. Kč 

- MO Střekov     400,00 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 680 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 571 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 50 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

 



f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 418 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce  

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 131 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

503/17 

Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků – 

II. a III. etapa – dodatek smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci Ústí nad Labem, ul. Jizerská – 

velkoplošné opravy chodníků – II. a III. etapa upravující termín dokončení stavby 

z 31. 8. 2017 na 30. 9. 2017 

 

 

504/17 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 7 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou  

 

 

505/17 

Smlouva o zajištění městské hromadné dopravy – dodatek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 18 smlouvy „O závazku veřejné služby a úhradě prokazatelné 

ztráty z provozu městské hromadné dopravy ve statutárním městě Ústí nad Labem 

na období let 2009 – 2019“ 

 

 

 

 

 

 



506/17 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 418/8 o výměře 1425 m
2
, p. č. 420/3 o výměře   

439 m
2
, p. č. 420/4 o výměře 447 m

2
, p. č. 420/5 o výměře 1044 m

2
, p. č. 420/6 

o výměře 18 m
2
, p. č. 420/7 o výměře 18 m

2
, p. č. 420/8 o výměře 18 m

2 
a p. č. 

420/9 o výměře 20 m
2
 včetně budov bez čp/če, objekt občanské vybavenosti na 

pozemku p. č. 420/3, garáž na pozemku p. č. 420/6, garáž na pozemku p. č. 420/7, 

garáž na pozemku p. č. 420/8 a garáž na pozemku p. č. 420/9, vše v k. ú. Klíše 

 

 

507/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Vaňov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 185/1 o výměře cca 8 m
2
 z celkové výměry 

1386 m
2
 v k. ú. Vaňov 

 

 

508/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 150 m
2
 z celkové výměry 

6240 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

 

509/17 

Záměr prodeje pozemku p. č. 63/5 v k. ú. Dobětice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemku p. č. 63/5 o výměře 630 m
2
 v k. ú. Dobětice 

 

 

 



510/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5033 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 5033 označené dle GP č. 5066-40/2017 jako 

pozemek p. č. 5033/2 o výměře 204 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

d) předmět prodeje není součástí veřejné stezky do Bertina údolí  

e) bezdlužnost žadatelů vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

f) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

g) nabyvatelé berou na vědomí, že se předmět prodeje nachází v ochranném pásmu 

páteřního, střednětlakého, parokondenzátního potrubního rozvodu TN Malátova 

ve vlastnictví společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. 

 

 

511/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1001 o výměře cca 600 m
2
 z celkové výměry 

722 m
2
 v k. ú. Předlice 

 

 

512/17 

Záměr pronájmu částí pozemků v k.ú. Klíše 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 1915/1 o výměře cca 4500 m
2
, p. č. 1920           

o výměře cca 2000 m
2
 a p. č. 1917/1 o výměře cca 500 m

2
 v k. ú. Klíše pro Bicykl 

Team Ústí nad Labem z. s., IČ 061 60 964 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 2.000,- Kč/ha/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: veřejný cyklistický areál s přenosnými překážkami bez oplocení  

d) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu  

e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

 



513/17 

Prodej pozemku p. č. 19/2 v k. ú. Valtířov nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s prodejem pozemku p. č. 19/2 o výměře 11 m
2
 v k. ú. Valtířov nad Labem paní 

Lucii Málkové, xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx, za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti  

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2017  

 

514/17 

Prodej pozemků v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s prodejem pozemku p. č. 1020/6 o výměře 332 m
2
 a částí pozemků p. č. 1020/1 

o výměře cca 14.500 m
2
 z celkové výměry 51642 m

2
 a p. č. 1021/2 o výměře cca 

850 m
2
 z celkové výměry 1823 m

2
, vše v k. ú. Předlice společnosti CENTROPOL 

TRADING, s.r.o., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem,  IČ 27343031 za 

těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši 8.169.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel zajistí příjezd k pozemkům v majetku statutárního města Ústí nad 

Labem pro jejich údržbu a budoucí využití 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrických 

plánů a se zřízením případných věcných břemen  

f) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 

g) pro případ záměru přeprodeje uvedených pozemků třetí osobě bez investičního 

zásahu ze strany prodávajícího, sjednají kupující a prodávající v kupní smlouvě 

předkupní právo ve prospěch prodávajícího dle ust. § 2140 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších právních předpisů, a to 

za cenu původního prodeje 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2017  



515/17 

Nabytí pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Mojžíř formou odkoupení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 338/1 o výměře 4 895 m
2
 v k. ú. Mojžíř od pana Milana 

Tančina, xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, formou odkoupení do vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši 1 348 320 Kč 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2017     

 

516/17 

Převod části pozemku p. č. 355 v k. ú. Svádov formou prodeje  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ou hl as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 355 o výměře cca 140 m
2
 včetně stavby nezapsané 

v katastru nemovitostí, vše v k. ú. Svádov formou prodeje manželům Pavlovi 

a Jitce Nevolovým, oba bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto 

podmínek: 

a) kupní cena ve výši 101,- Kč/m
2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
 

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

e) nabyvatelé berou na vědomí, že součástí prodávaného pozemku je staticky 

narušená stavba nezapsaná do katastru nemovitostí a nebudou požadovat             

po prodávajícím její odstranění či finanční kompenzaci za její odstranění
 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2017     

 

 

517/17 

Převod částí pozemku p.č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 220 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje Ing. Martině Petlákové, bytem xxxxxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx 



xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem 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:  2017     

 

 

518/17 

Převod objektu Matiční č. p. 184 v k. ú. Krásné Březno formou 

prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem 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, formou prodeje panu Janu 

Čisarovi, bytem xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 451.000,- Kč
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2017     

 

 

519/17 

Vydání souhlasu Palivovému kombinátu Ústí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vydání souhlasu ke stavbě „Úpravy stávající komunikační sítě pro potřeby 

integrovaného záchranného systému“ na pozemcích p. č. 1730/9 a p. č. 1740/4 

v k. ú. Chabařovice s podmínkou, že provedené úpravy v případě rozhodnutí soudu 

ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem přejdou bezúplatně do vlastnictví 

města 

 

 

 



520/17 

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 189,66 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 189,66 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 189,66 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

521/17 

Rozpočtové opatření ODM – výkup pozemků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 368,69 tis. Kč na odkup 

pozemků p. p. č. 898/371, 898/373 a 898/375, vše v k. ú. Všebořice a úhradu částky 

za bezdůvodné obohacení, na základě mimosoudního narovnání sporu 

s Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Ústí nad Labem, takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

1 368,69 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

oddělení evidence majetku,  sk. č. 03, o částku 948,69 tis. Kč na akci „Nákup 

pozemků“  

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

oddělení evidence majetku o částku 420,00 tis. Kč (na úhradu částky za 

bezdůvodné obohacení) 

 

 

522/17 

Rozpočtové opatření ODM – opravy a udržování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 362,99 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

362,99 tis. Kč v položce finanční rezerva 

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

oddělení evidence majetku o částku 362,99 tis. Kč (oprava sociálního zařízení 

v dílnách Severočeského divadla - Vaníčkova ul. čp. 3297/5) 

 



523/17 

Rozpočtové opatření ODM – nákup přístavních mol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 750,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

úroky z úvěrů o částku 750,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku,  sk. č. 04, o částku 750,00 tis. Kč na novou 

investiční akci „Nákup přístavních mol“ (stanoviště Vaňov a Brná) 

 

 

524/17 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí nadačního příspěvku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení nadačního příspěvku 

Nadace ČEZ ve výši 148,49 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 148,49 tis. Kč v položce Ostatní 

nedaňové příjmy 

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

oddělení evidence majetku o částku 148,49 tis. Kč (Revitalizace stromořadí v ul. 

Klíšská) 

 

 

525/17 

Den bez aut 22. 9. 2017 – jednodenní jednorázová bezplatná 

přeprava osob a zavazadel v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uspořádání jednodenní jednorázové akce na bezplatnou přepravu osob a zavazadel 

v tarifní zóně 101 Ústí nad Labem v rámci mezinárodního Dne bez aut 22. 9. 2017 

B )  uk lád á  

1. Ing. Liboru Turkovi, Ph.D., výkonnému řediteli Dopravního podniku města 

Ústí nad Labem a. s. 

a) zajistit 22. 9. 2017 uspořádání jednodenní jednorázové akce na bezplatnou 

přepravu osob a zavazadel v rámci městské hromadné dopravy v tarifní zóně 101 

Ústí nad Labem  
 
 



526/17 

Dodatek č. 1 na provádění úklidu veřejně přístupných prostor 

v Ústí nad Labem hlavní nádraží 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 Smlouvy E650-S-13553/2016 ke smlouvě o přeúčtování 

nákladů za provádění úklidu veřejně přístupných prostor v Ústí nad Labem hlavní 

nádraží 

 

 

527/17 

Revokace usnesení RM č. 306/17 ze dne 10. 5. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 306/17 ze dne 10. 5. 2017 v bodě A) odst. 1 písm. v) 

 

 

528/17 

Platový výměr ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace 

 
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. 2017 (platový výměr č. 57/2017) 

 

 

 

529/17 

Jmenování ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. bod F) usnesení rady města č. 350/17 ze dne 24. 5. 2017 tak, že termín nástupu 

nového ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace se mění 

z 1. 9. 2017 na 1. 10. 2017 

 



B )  j men u je    

1. Ing. Martinu Škvárovou 

a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace s účinností od 1. 10. 2017 se zkušební dobou v trvání 6 měsíců dle 

ustanovení § 35 odst. 1, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění 

 

 

 

530/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz základním školám, příspěvkovým 

organizacím  

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch v a l u j e  

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

484,66 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomicko 

školské o částku 343,05 tis. Kč v položce ověření účetních závěrek 

příspěvkových organizací 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení provozně 

technické o částku 141,61 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 484,66 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na pokrytí 

provozních nákladů souvisejících se zkvalitněním vizuálních podnětů ve 

školním prostředí takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o.  25,10 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o.  20,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 30,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 27,05 tis. Kč 

- Základní škola a ZUŠ Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o.  20,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o.   25,00 tis. Kč 

- Základní škola a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o.   20,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o.  20,80 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o.   27,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.  28,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická  3031/4, p. o. 26,80 tis. Kč 

- Základní škola a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o.  32,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská  1016/6, p. o.  46,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, p. o.  20,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.   20,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, p. o.  19,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.    30,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o.  20,00 tis. Kč 

- Základní škola a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.   25,91 tis. Kč 

 



531/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

120,88 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 120,88 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 120,88 tis. Kč 

v rámci programu „Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci ve výši 

80,00 tis. Kč 

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizace ve výši 40,88 tis. Kč 

 

 

532/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro ZŠ a MŠ, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 500,38 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 2 500,38 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), 

v celkové výši 2 500,38 tis. Kč takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizaci 

ve výši 522,83 tis. Kč 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvkové 

organizaci ve výši 817,90 tis. Kč 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

organizaci ve výši 420,24 tis. Kč 

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové 

organizaci ve výši 258,22 tis. Kč 

- Mateřské škole Vojanova, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové 

organizaci ve výši 262,27 tis. Kč 



- Mateřské škole Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové 

organizaci ve výši 218,92 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 13 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 

Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové 

organizaci ve výši 13 tis. Kč na realizaci projektu „Myšák Bertík a pan B (pan 

Bezpečný)“ 

 

 

533/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací 

a školství ve výši 300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 300 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Pečovatelské službě 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 300 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů  

 

 

534/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z oblasti kultury 

a ostatní 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací 

a školství ve výši 4 010 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 4 010 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

4 010 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti kultury a ostatní na pokrytí 

provozních nákladů takto: 

- Jesle města Ústí nad Labem, p. o.      200 tis. Kč  

 



- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.     270 tis. Kč  

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.    870 tis. Kč  

- Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o.    670 tis. Kč  

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  1 000 tis. Kč  

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  1 000 tis. Kč  

 

535/17 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.  

č. 2/2017 ze dne 8. 6. 2017 

B )  u k l á d á 

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce Statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. na jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

T: 20. 9. 2017 

 

536/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – převod finančních prostředků 

v rámci odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru MOŠ ve výši 466,60 tis. Kč – přesun finančních 

prostředků ve výdajové části rozpočtu OMOŠ takto:   

a) snížení investiční části rozpočtu OMOŠ, sk. 03 ve výši 377,00 tis. Kč z akce „ZŠ 

Vinařská – stavební úpravy tělocvičny“ 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu  OMOŠ, oddělení provozně 

technické ve výši 89,60 tis. Kč, položka „Oprava a údržba“ 

c) zvýšení investiční části rozpočtu OMOŠ, sk. 03 ve výši 466,60 tis. Kč na akci 

„Fakultní základní škola – rekonstrukce školního hřiště“ 

 

 

537/17 

Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 310/17 

a č. 388/17 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 310/17 ze dne 10. 5. 2017 a č. 388/17  

ze dne 7. 6. 2017  



B )  uk lád á   

1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

a) vstoupit v jednání s realitními kancelářemi ohledně vyhledání vhodných prostor 

k umístění movitého majetku, provozního a spotřebního materiálu z prostor 

tělocvičny ve Svádově, která je svěřena k hospodaření ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, p. o. 

 

538/17 

Odsouhlasení provedení akcí OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací následujících akcí odboru MOŠ ze schválených finančních prostředků ve 

výši 18 mil. Kč Zastupitelstvem města Ústí nad Labem dne 21. 6. 2017: 

a) ZŠ Školní náměstí – výměna osvětlení  

b) MŠ Větrná – výměna osvětlení ve třídách mateřské školy 

c) FZŠ České mládeže – opatření k zamezení zápachu ve třídě 

d) ZŠ Hluboká – oprava sociálního zařízení a zázemí tělocvičny 

e) ZŠ Pod Vodojemem – oprava čtyř sociálních zařízení 

f) MŠ Zvoneček – vybudování keramické dílny 

g) ZŠ a MŠ Nová – oprava fasády, oken a plochy MŠ Svádov 

h) ZŠ Stříbrnická – oprava šaten a zázemí bazénu 

i) ZŠ Vojnovičova – výměna osvětlení v budově Paprsku 

 

 

539/17 

Souhlas s realizací projektu v rámci OP VVV  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu „Ve škole se nenudíme“ v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Základní škole a Mateřské 

škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizaci, se sídlem Jitřní 277, 403 

21 Ústí nad Labem, IČ 70839379 

 

540/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím věcného daru - materiálu pro předškolní vzdělávání „Život v bezpečí“ 

v celkové hodnotě 3 990 Kč od Nadace GCP se sídlem Na Pankráci 1658/121, 

Praha 4, IČ 29018200 do vlastnictví Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad Labem, 



Kamenná 1430/1, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, 

IČ 24231509 

a) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové 

organizace:  

- 40 660 Kč na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

- 62 595 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

b) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizace: 

- 30 400 Kč na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

- 47 200 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

c) do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové 

organizace: 

- 42 504 Kč na období od 18. 9. 2017 do 31. 12. 2017 

- 75 348 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

541/17 

Spolupráce Severočeské vědecké knihovny ÚL se základními 

školami města ÚL 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. záměr realizace projektu „Už jsem čtenář“ pro žáky prvních ročníků základních 

škol Statutárního města Ústí nad Labem ve školním roce 2017/2018, který je 

zajišťován Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 

IČ 40765407, ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou Ústí nad Labem, 

IČ 00083186 

 

 

542/17 

Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů 

předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za 

I. pololetí roku 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s  vyplacením  peněžitých plnění za  první   pololetí  roku 2017 dle § 84, odst. 2 

písm. u) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy 

ZM dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

 



2. s vyplacením peněžitých darů za první pololetí roku 2017 dle § 85, písm. b) zákona 

o obcích č.128/2000Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové primátorce MmÚ 

a) předložit zastupitelstvu města návrh na vyplacení odměn dle bodu A) tohoto 

usnesení  

T: 20. 9. 2017 

 

 

543/17 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 44225512, se 

sídlem Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupeného paní ředitelkou 

Mgr. Michaelou Klapkovou Ozomovou, MSc., na akci Den Charity plný zábavy 

 

 

 

 

544/17 

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ - schválení změnového Rozhodnutí č. 2, včetně 

podmínek z Operačního programu Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 2 o poskytnutí dotace č. j. 

9193/2017-91/2 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 20. 7. 2017 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 3 128 625,58 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 20. 7. 2017 formou akceptace Podmínek č. 2 v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 

 

 

 

 

 

 

 



545/17 

Stavební úpravy stávajícího objektu „ Nocležna“, Čajkovského 

2514/16, Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o záměru „Stavební úpravy stávajícího objektu „Nocležna“, Čajkovského 

2514/16, Ústí nad Labem“ 

 

 

546/17 

Úspora energie objektu č. p. 1431 - podání žádosti o dotaci 

v rámci výzvy č. 70 OPŽP 

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního 

programu životní prostředí 

b) podmínkách 70. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního 

programu životní prostředí 

B )  žá dá  

1. Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov 

a) předložit Radě města Ústí nad Labem schválení spolufinancování 

a předfinancování projektu z rozpočtu MO – Střekov v příslušných orgánech 

městského obvodu 

T: 13. 9. 2017 

 

547/17 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A) o dv o lá vá  ke dni 31. 8. 2017 

1 .  Ing. Miroslava Harciníka, nar. 1. 8. 1962, z funkce ředitele Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  p ov ěřu j e  s účinností od 1. 9. 2017 

1 .  Bc. Martinu Žirovnickou řízením Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, a to do doby jmenování nového ředitele organizace 

C )  s t an o vu j e  

1 .  Bc. Martině Žirovnické, pověřené řízením Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

a )  plat s účinností od 1. 9. 2017 (platový výměr č. 56/2017) 

 

 



D )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí OMOŠ 

a) zpracovat a předložit Radě města k projednání vypsání výběrového řízení na 

pozici ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, 

vč. členů výběrové komise a jejich náhradníků 

T: 13. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


