
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

26. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 18. 10. 2017 

Usnesení č. 614/17 - 643/17 

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

 

614/17 

Rozpočtové opatření FO a OSR – převod FP ve třídě 4 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru strategického rozvoje v celkové 

výši 1 661,86 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 661,86 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 661,86 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 

 

 

615/17 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO na volby do Poslanecké 

sněmovny PČR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace ze 

státního rozpočtu v celkové výši 2 722 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 722 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 

2 722 tis. Kč, na úhradu nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 20. a 21. října 2017, takto: 

- MO – město                            1 071,80 tis. Kč 

- MO Severní Terasa                    577,60 tis. Kč 

- MO Neštěmice                           596,30 tis. Kč 

- MO Střekov                               476,30 tis. Kč 

 

 

 



616/17 

Rozpočtové opatření FO a OHS - obnova vozového parku  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

475 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

475 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, o částku 475 tis. Kč na investiční akci „Obnova vozového parku“  

 

 

617/17 

Rozpočtové opatření OHS a FO – nákup elektromobilu   

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

850 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

431 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy skupina 

č. 01, o částku 17 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce a oprava soc. zařízení 

MmÚ - PD“ 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy skupina 

č. 03, o částku 402 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce výměníkové stanice 

MmÚ“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 05, o částku 850 tis. Kč na investiční akci „Nákup elektromobilu“ 

 

 

618/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro město 

Ústí n. L.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání 

veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“ 

 

 

 



B )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro 

město Ústí n. L.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 14.000.000 Kč 

bez DPH formou otevřeného řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Telekomunikační služby pro město 

Ústí n. L.“ 

C )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“, včetně případného vylučování 

uchazečů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“, včetně případného vylučování 

uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové 

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

1. řádní členové: 

a) Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT  

b) Jan Kymlička, KT 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Jana Bartošová, vedoucí odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Mgr. Jiří Javorčák, tajemník  

b) František Jakub, energetik KT 

c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, vedoucí odd. právního PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, PO 

 

 

619/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Plán udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Plán udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4.132.000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Plán udržitelné městské mobility města 

Ústí nad Labem“ 

B )  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 

„Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“, 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 

„Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 



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

1. řádní členové: 

a) Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR   

b) Mgr. Jan Husák, vedoucí oddělení koncepcí OSR      

c) Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení řízení ITI OSR         

d) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

2. náhradníci: 

a) Ing. Andrea Ryvolová, referentka oddělení koncepcí OSR 

b) Ing. Lucie Sádlová, referentka oddělení koncepcí OSR 

c) Ing. Barbora Džuganová, referentka oddělení proinvestorské politiky OSR 

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

 

 

620/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, 

Hlavní 193, p. o.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Ústí nad 

Labem, Hlavní 193, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši    

10.200.000,-Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, 

Hlavní 193, p. o.“ 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche 

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

1. řádní členové: 

a) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ   

b) Břetislav Sedláček, technik OMOŠ               

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického oddělení OMOŠ 

b) Hana Podhajská, referentka provozně technického oddělení OMOŠ 

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

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

 

 



621/17 

Smlouva o nájmu pozemků – přívoz Marie 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy s Povodím Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec 

Králové, IČ 70890005 o nájmu pozemků p. č. 536 v k. ú. Vaňov a p. č. 2960/5 

v k. ú. Střekov pro umístění 2 ks plovoucích mol a vyvázání jednoho evidovaného 

plavidla 

  

 

622/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 554 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 554 o výměře cca 100 m
2
 z celkové výměry 

1358 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

  

 

623/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 4231/1 o výměře cca 200 m
2
 z celkové výměry 

6965 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

 

624/17 

Vydání souhlasu Palivovému kombinátu Ústí s. p. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 519/17 ze dne 30. 8. 2017 v úplném znění 

B )  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 

 

 

 



C )  s ouh l as í  

1. s uzavřením nájemní smlouvy mezi Krajským pozemkovým úřadem pro Ústecký 

kraj a Palivovým kombinátem Ústí, státní podnik, k pozemkům p. č. 1730/9 

a 1740/4 v k. ú. Chabařovice 

 

 

625/17 

Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – 

město – dodatek smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na méněpráce a vícepráce (navýšení ceny díla 

o Kč 83 724,23 bez DPH) na akci Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků 

v MO Ústí n. L. - město 

 

 

626/17 

Rozpočtové opatření ODM - Tovární ul. – začlenění cyklistické 

dopravy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1,05 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku na akci 

Projektové práce na akce ODM o částku 1,05 tis. Kč, sk. 01 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

1,05 tis. Kč na akci Tovární – začlenění cyklistické dopravy, sk. 03 

 

 

627/17 

RO ODM – výkup pozemku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a evidence majetku ve výši 10,00 tis. Kč takto: 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 10,00 tis. Kč  

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

skup. 03, o částku 10,00 tis. Kč na akci „Nákup pozemků“  

 



628/17 

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 244,48 tis. Kč takto: 

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

(pojistné náhrady) ve výši 244,48 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 244,48 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

629/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 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) Chaloupková Tereza, MgA. (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „II. prodejní přehlídka designérů Design Box“ ve výši   

29.000,- Kč 

b) Muška Ladislav (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Vydání novely „TA ŽENSKÁ A VRAH“ ve výši 20.000,- Kč 

c) Pém Jaroslav (IČ 870 75 288) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Swingové Vánoce 2017“ ve výši 25.000,- Kč 

 

 

630/17 

Rozpočtové opatření OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 480 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 480 tis. Kč v položce Oblast kultury  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 480 tis. Kč v položce Oblast ostatní činnosti 

 



631/17 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e   

1. usnesení Rady města č. 600/17 ze dne 4. 10. 2017  

B )  s t ano vu j e   

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům příspěvkových 

organizací s účinností od 1. 11. 2017 takto: 

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

(platový výměr č. 61/2017) 

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

(platový výměr č. 62/2017)  

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

(platový výměr č. 63/2017) 

d) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 64/2017)  

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

(platový výměr č. 65/2017)  

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2017)  

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

(platový výměr č. 67/2017) 

h) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 68/2017) 

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

organizace (platový výměr č. 69/2017)  

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

(platový výměr č. 70/2017) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 71/2017) 

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

organizace (platový výměr č. 72/2017) 

m) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 73/2017)  

n) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 74/2017) 

o) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 75/2017) 

p) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2017) 

q) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 77/2017) 

r) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 78/2017) 

s) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 79/2017) 



t) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 80/2017) 

u) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 81/2017) 

v) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2017) 

w) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 83/2017) 

x) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 84/2017) 

y) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 85/2017) 

z) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 86/2017) 

aa) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 87/2017) 

bb) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 88/2017) 

cc) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 89/2017) 

dd) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 90/2017) 

ee) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 91/2017) 

ff) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 92/2017) 

gg) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 93/2017) 

hh) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 94/2017) 

ii) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 95/2017) 

jj) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 96/2017) 

kk) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 97/2017) 

ll) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 98/2017) 

mm) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (platový výměr č. 99/2017) 

nn) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 100/2017) 

oo) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 101/2017) 

pp) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 102/2017) 

qq) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky 

Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 103/2017) 

 



rr) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 104/2017) 

ss) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 105/2017) 

tt) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 106/2017) 

uu) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 107/2017) 

vv) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 108/2017) 

ww) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, 

Kamenná 1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 109/2017)  

xx) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 110/2017) 

yy) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 111/2017) 

zz) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 112/2017) 

aaa) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 113/2017) 

bbb) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 114/2017) 

ccc) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 115/2017) 

ddd) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 116/2017) 

eee) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 117/2017) 

fff) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 118/2017) 

ggg) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 119/2017)  

hhh) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 120/2017) 

iii) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 121/2017) 

jjj) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 122/2017)  

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

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat s účinností od 1. 12. 2017 

a) Ing. Dušanu Jahodovi, řediteli Domova pro seniory Chlumec, příspěvkové 

organizace (platový výměr č. 123/2017) 

 

 

 

 

 

 



632/17 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové 

organizace ze sociální oblasti pro rok 2018 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2018 mezi zřizovatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze 

sociální oblasti: 

- Domov pro seniory Velké Březno, p. o.  IČ 44555288 ve výši 4 300 tis. Kč 

- Domov pro seniory Severní Terasa, p. o IČ 44555326 ve výši 1 600 tis. Kč 

- Domov pro seniory Dobětice, p. o.  IČ 44555407 ve výši 2 090 tis. Kč 

- Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 44555334 ve výši 1 500 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.  IČ 44555385  ve výši 1 000 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

 T: 6. 12. 2017 

 

 

633/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

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

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 80 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci ve výši 80 tis. Kč, na realizaci projektu 

„Zlatý oříšek Ústeckého kraje“  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 082,79 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 1 082,79 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.), 

Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci ve výši 

1 082,79 tis. Kč  

 

 

634/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

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

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 

4, IČ 24231509, do vlastnictví  

a) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace 

takto:  

- 14 828 Kč na období od 19. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

- 38 755 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizace takto:  

- 3 652 Kč na období od 19. 10. 2017 do 31. 12. 2017 

- 9 711 Kč na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 

B )  d ěku j e  

1. dárci za poskytnutí peněžitého daru 

 

 

635/17 

Uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. změnu vlastníka bytové jednotky č. xx umístěné v budově v x. xx v ulici x xxxxxxx 

xxx/x, xxxx xxx xxxxx ze společnosti TaxLaw Advisory, s.r.o.,  

IČ 28749090, sídlo č. ev. 189, 403 38 Telnice na spolek Sociální bydlení Sever,  

z. s., IČ 28749090, sídlo Masarykova 1648/59, Ústí nad Labem-centrum,  

400 01 Ústí nad Labem ke dni 31. 7. 2017 

2. přechod nájmu z dosavadního vlastníka na nového vlastníka s tím, že nájemní 

smlouva ze dne 1. 1. 2015 zůstává v platnosti, přičemž nájemné a zálohy  

na úhrady spojené s užíváním bytu budou hrazeny na nové číslo účtu 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi statutárním 

městem Ústí nad Labem, pronajímatelem bytové jednotky spolkem Sociální bydlení 

Sever, z. s., IČ 05522439 a nájemcem bytové jednotky xxxxx xxxxxxxxxxx, datum 

narození xx. x. xxxx  



636/17 

Odvod z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jitřní 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

dle § 28, odstavce 9, písmena b), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů 

1. odvod z fondu investic příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Jitřní do rozpočtu 

zřizovatele ve výši  2 700 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Libuši Renové, ředitelce ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 1. toho usnesení  

 T: nejpozději do 25. 10. 2017 

 

 

637/17 

Odstoupení člena dozorčí rady společnosti  Metropolnet, a. s. 

z funkce místopředsedy 

 
Rada města po projednání 

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

v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a. s. 

 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. odstoupení Ing. Antonína Drozdy z funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti 

Metropolnet, a. s. ke dni 1. 11. 2017 

B) u k l á d á  

1. představenstvu společnosti Metropolnet, a. s. 

a) podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku ve smyslu bodu A) a B) 

tohoto usnesení 

                                                                         T :  30. 6. 2018 

 

 

638/17 

Poskytnutí peněžitého daru 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 20 tis. Kč společnosti SPMP ČR pobočný spolek Ústí nad Labem, 

IČ: 44556934, se sídlem Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem, 

zastoupeného předsedkyní společnosti paní Ivanou Bartuškovou, na sedmý 

ročník vánočního koncertu žáků speciální školy s názvem „Večer pro tiché 

tlapky VII.“ 



639/17 

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ - schválení změnového Rozhodnutí č. 3, 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. 3 o poskytnutí dotace 

č. j. 9193/2017-91/3 z Operačního programu Technická pomoc ze dne 27. 9. 2017 

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

B )  s ch va lu j e  
1. přijetí dotace ve výši 2 986 440,43 Kč z Operačního programu Technická pomoc ze 

dne 27. 9. 2017 formou akceptace Podmínek č. 3 v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 

 

 

 

640/17 

Projekty „Schichtova epopej“ a „Kalendárium Ústí nad Labem 

v roce 1918“ - podání žádosti o dotaci 
 

Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o vyhlášeném výběrovém dotačním řízení v rámci programu Kulturní 

aktivity - Podpora projektů k připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 

1968, 1993) v roce 2018 

2. informaci o vyhlášeném výběrovém dotačním řízení v rámci programu Kulturní 

aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava 

významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993) 

3. podmínky programu Kulturní aktivity - Podpora projektů k připomínkám 

významných výročí naší státnosti (1918, 1968, 1993) v roce 2018 

4. podmínky programu Kulturní aktivity - Podpora regionálních kulturních tradic – 

Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 

1968, 1993) 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Schichtova epopej“ v rámci Výzvy dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Schichtova epopej“ ve výši 30 % s předpokládanými 

celkovými náklady projektu ve výši 245 tis. Kč vč. DPH 

3. podání žádosti o dotaci na projekt „Kalendárium Ústí nad Labem v roce 1918“ 

v rámci Výzvy dle bodu A) 2. tohoto usnesení 

4. spolufinancování projektu „Kalendárium Ústí nad Labem v roce 1918“ ve výši 

30 % s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 57 tis. Kč vč. DPH 

 

 

 



C) u k l á d á 

1. Ing. Jaroslavu Slabému, vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu B) 1. 

a B) 3. tohoto usnesení 

T: 31. 10. 2017 

 

 

641/17 

Rozpočtové opatření MP – posílení mzdových prostředků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru v celkové výši 

785,5 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

785,5 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 785,5 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky o 580 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 205,5 tis. Kč 

     

 

 

642/17 

Rozpočtové opatření MP – nákup služebních vozidel 

 
Rada města Ústí nad Labem po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření městské policie ve výši 700 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

700 tis. Kč v položce finanční rezerva  

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

700 tis. Kč na akci „Nákup služebních vozidel pro MP“ 

 

 

643/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz 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 

240 tis. Kč takto: 

 



a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 240 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

240 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství dle Přílohy usnesení 

č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


