
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

29. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 22. 11. 2017 

Usnesení č. 695/17 - 743/17 

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

695/17 

Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové dotace z MV ČR pro 

MO – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a vratky FP 

od městských obvodů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace 

z MV ČR, určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 164,56 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

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

164,56 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na 

rok 2016, takto:  

- MO Neštěmice  79,44 tis. Kč 

- MO Střekov              85,12 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 4 830 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o celkovou částku 4 830 tis. Kč v položce 

přijaté vratky transferů – finanční vypořádání, z toho: 

- MO Severní Terasa   2 500 tis. Kč 

- MO Střekov    2 330 tis. Kč     

b) změna stavu na bankovních účtech MmÚ, tř. 8 – financování o částku 

4 830 tis. Kč 

 

 

696/17 

Smlouva o společném zadávání veřejné zakázky na deratizaci 

města  

 
Rada města po projednání 

 

A)  schvaluje  

1. uzavření smlouvy o společném zadávání se společností: 

a) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. se sídlem: 415 50 Teplice, 

Přítkovská 1689 ( IČ: 490 99 451) 



697/17 

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 7. 12. 2017 v době od 17,00 do 19,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Mikulášská“ 

b) dne 9. 12. 2017 v době od 15,00 do 24,00 hodin v lokalitě hřiště Svádov, 

za účelem konání akce „Mikulášská nadílka pro děti“ 

 

  

698/17 

Rozpočtové opatření FO a PO k úhradě plnění ve věci PK REAL 

s. r. o. v likvidaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením k zajištění zdrojů na úhradu plnění ve věci PK REAL 

s. r. o. v likvidaci v celkové výši 31 442 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu v celkové výši 26 712 tis. Kč takto: 

- 500 tis. Kč v položce správní poplatky – stavební odbor MmÚ 

- 1 000 tis. Kč v položce poplatek za komunální odpad – finanční odbor 

- 1 700 tis. Kč v položce odvod z loterií apod. her kromě VHP 

- 9 300 tis. Kč v položce odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) 

- 4 000 tis. Kč v položce převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (podíl 

na zisku ThmÚ s. r. o. a AVE s. r. o.) 

- 10 212 tis. Kč v položce daň z přidané hodnoty 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč v položce 

úroky z úvěrů 

c) snížení investiční části výdajového rozpočtu v celkové výši 3 730 tis. Kč takto: 

- 2 330 tis. Kč – Investiční rezerva FO, sk. č. 03 

- 1 400 tis. Kč – Městský stadion – dokončení bočních tribun A2 a A3, sk. č. 03 

– odbor investic a územního plánování 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu právního odboru ve výši 

31 442 tis. Kč 

B) uk lád á  
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

A) 1. tohoto usnesení 

T: 6. 12. 2017 

 

 



699/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. - Střekov“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. - Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši  

5 300.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošné opravy komunikací v MO 

Ústí n. L. - Střekov“ 

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 „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, 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 „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti  

Ing. Dalibora Deutsche 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí oddělení evidence majetku ODM 

b) Pavel Novák, provozní technik ODM 

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

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

 

 

700/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši  

300.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ 



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 „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“, 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 „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“, 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) Bc. Jan Novotný, zástupce ředitele MP 

b) Zdeněk Hadrava, velitel územní základny 4. Okrsku MP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Petr Bendel, velitel Strážní a technické služby MP 

b) Jiří Jozifek, velitel územní základny 1. Okrsku MP 

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

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

 

 

701/17 

Veřejná zakázka „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 

193, p. o.“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výměna 

oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.“ takto: 

1. ISMO s.r.o. 

2. METALL QUATRO spol. s r. o. 

3. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o. 

4. WINDOW HOLDING a.s. 

5. ELA-PLAST s. r. o. 

6. OTHERM Teplice s. r. o. 

7. OKNOSTYL group s. r. o. 

8. INT-EX, s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o.“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti ISMO s. r. o., 

se sídlem Mlýnská 4514/19c, 796 01 Prostějov, IČ: 292 13 444, s nabídkovou 

cenou ve výši 6.372.084,93 Kč bez DPH 

 

 

 



C )  s ch va lu j e  

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

Labem, Hlavní 193, p. o.“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, společnosti ISMO s. r. o., se sídlem 

Mlýnská 4514/19c, 796 01 Prostějov, IČ: 292 13 444 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, případně třetím místě v pořadí 

 

 

702/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – studie 

proveditelnosti autonomní silniční vozidla 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zajištění zdrojů na zpracování 

studie proveditelnosti U „Smart“ Zone v Ústeckém kraji, včetně ověření možnosti 

zřízení testovacího polygonu v Ústeckém kraji ve výši 1 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 1 500 tis. Kč v položce Projekt SUMP – rámec udrž. městské mobility 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 1 500 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

 

 

 

703/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – Asistenti 

prevence kriminality 

 
Rada města po projednání 

       

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a městské policie ve výši 

1 700 tis. Kč na projekt „Asistenti prevence kriminality“ takto:  

a) snížení  neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 1 700 tis. Kč v položce  rezerva na spolufinancování projektu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie ve výši 

1 700 tis. Kč  v položce Asistent prevence kriminality 

 

 

 

 



704/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – zapojení 

mzdových FP 

 
Rada města po projednání 

 

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

1 648 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 1 648 tis. Kč 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

1 648 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka ve výši 

150 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení řízení ITI o částku 150 tis. Kč 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

150 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

 

705/17 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Demolice 

obytných domů v ulici Na Nivách 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o dotačním titulu č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje 

2. zásady podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2018 

B )  s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Demolice obytných domů v ulici Na Nivách 

č. p. 1820/25, 1819/23, 1830/21, 1829/19, 1818/17, 1817/15 na pozemcích 

p. č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 v k. ú. Ústí nad Labem.“ v rámci dotačního 

titulu dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. se spolufinancováním projektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení ve výši 50% max. 

10 000 tis. Kč uznatelných nákladů s předpokládanými celkovými náklady projektu 

ve výši max. 20 000 tis. Kč vč. DPH 

C) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 6. 12. 2017 

2. vedoucímu odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 25. 1. 2018 



706/17 

Schválení úhrady jednorázové paušální úplaty za budoucí užívání 

pozemku z titulu zřízení věcného břemene: Chabařovice – Jezero 

Milada, centrální kanalizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e  

1. úhradu jednorázové paušální platby ve výši 10.240,- Kč za užívání budoucích 

služebných nepronajatých/nepropachtovaných pozemků po dobu realizace stavby, 

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

č. 1015 C 16/08 

 

 

707/17 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 28 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 28 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 28 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

2. rozpočtové opatření OSV a OHS ve výši 4 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 4 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 4 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

3. rozpočtové opatření OSV a KT ve výši 32,55 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 KT o částku 32,55 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 32,55 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

 



708/17 

Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí  

 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV a KT v celkové výši 94,16 tis. Kč určené na financování 

výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 94,16 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 94,16 tis. Kč 

v položce Městský informační systém    

 

 

709/17 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na výkon sociální 

práce 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS v celkové výši 45,03 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 34 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 11,03 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 45,03 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   

 

 

710/17 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. - nepeněžní příplatek 

mimo základní kapitál 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. znalecké posudky č. 2784-049-17, 2785-050-17, 2786-051-17, 2787-052-17,   

2788-053-17 a 2789-054-17 k ocenění trolejbusů ev. č. 604, 605, 606, 607, 608 

a 609 ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem na celkovou cenu 

22 036 000,- Kč 

 

 



B )  s ouh l as í  

1 .  s poskytnutím nepeněžitého příplatku, kterým jsou trolejbusy ev. č. 604, 605, 606, 

607, 608 a 609 ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem, mimo základní 

kapitál Dopravního podniku města Ústí nad Labem a. s., v celkové výši 

22 036 000,- Kč 

2 .  s uzavřením smlouvy o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál 

s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a. s. za podmínky, že vzniklé odpisy 

nebudou promítnuty do výše kompenzace z provozu MHD 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 6. 12. 2017 

 

 

711/17 

Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby 

Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské 

služby Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy centra města Ústí nad 

Labem a výkonu dalších práv a povinností, z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 

1. 11. 2017 

2. uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské 

služby Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu 

parkovacích garáží a veřejného prostoru „Zanádraží“ (Revitalizace městského 

centra II. etapa, 2. stavba), z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1. 11. 2017 

3. uzavření dodatku č. 2 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské 

služby Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy „Sektorové centrum 

Ústí nad Labem Severní Terasa – sportoviště“ a výkonu dalších práv a povinností, 

z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1. 11. 2017 

4. uzavření dodatku č. 3 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské 

služby Ústí nad Labem, IČ 71238301, o správě areálu Větruše a výkonu dalších 

práv a povinností, z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1. 11. 2017 

 

 

712/17 

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. revokaci usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 507/17 ze dne 30. 8. 2017 

 



713/17 

Ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 2009 – T-CLUB 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ukončení nájemní smlouvy ze dne 30. 1. 2009 ve znění pozdějších dodatků                 

na pronájem objektu bez čp/če, dřevěné haly (konírny) na pozemku p. č. 423 v k. ú. 

Klíše uzavřené se společností T-CLUB, s. r. o., IČ 250 30 141, dohodou ke dni 

30. 4. 2018 

 

 

714/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 65/64 v k. ú. Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 65/64 výměře cca 65 m
2
 v k. ú. Neštěmice            

za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.200,- Kč/m
2
  

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

c) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní s termínem udělení souhlasu          

se stavbou garáže stavebním úřadem nejpozději do 31. 12. 2019 

d) kupní smlouva bude uzavřena po udělení souhlasu se stavbou garáže stavebním 

úřadem 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  

f) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

715/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 441/16 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 441/16 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Klíše pro 

vlastníka stávajícího prodejního stánku za těchto podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši min. 200,- Kč/m
2
/měsíc bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: umístění prodejního stánku se sortimentem ovoce, zelenina a drobný 

doplňkový sortiment  

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 



716/17 

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze dne 

1. 6. 2003 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 313/16 ze dne 25. 8. 2016 částečně,              

a to takto: 

a) bod B) se vypouští celý 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr uzavření aktualizačního dodatku k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze dne       

1. 6. 2003, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s nájemcem Základní organizace 

Českého zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka Ústí nad Labem, 

IČ 661 11 854 za těchto podmínek: 

a) výše nájemného se mění na 4,- Kč/m
2
/rok bez inflační doložky 

b) pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět nejdříve za 20 let ode dne 

uzavření aktualizačního dodatku 

c) omezení o možnosti vypovězení nájemní smlouvy se netýká případů, kdy 

důvodem výpovědi je porušení povinností nájemcem 

d) nájemce má právo uzavírat podnájemní smlouvy bez souhlasu pronajímatele 

e) statutární město Ústí nad Labem se nebude podílet na nákladech spojených 

s opravami a údržbou inženýrských sítí ve vlastnictví nájemce (např. rozvody 

elektrické energie, pitné a užitkové vody) 

 

 

717/17 

Záměr uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr uzavření dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů 

a zařízení v majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné 

hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších 

dodatků se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., 

IČ 491 01 684, kterým se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis provozních objektů 

a zařízení, výměníkových stanic a plynových kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 

19. 12. 2005 dle skutečného stavu včetně výše nájemného 

 

 

 

 

 

 



718/17 

Poskytnutí dotace z programu pro seniory z rozpočtu 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 pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) paní Růžena Petráková, (narozena xx. x. xxx) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Malířský kroužek“ ve výši 13.580,-  Kč 

b) paní Jiřina Kubíková, (narozena xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Relaxační cvičení pro seniory“ ve výši 2.000,- Kč 

 

 

 

719/17 

Opatření obecné povahy dle ustanovení §33 písm. d) zákona 

111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi – informativní zpráva 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e  n a  v ě d o m í 

1. informaci o návrhu lokalit s nežádoucími sociálními jevy k vyhlášení opatření 

obecné povahy podle § 33 d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon 

č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

720/17 

Analýza grantového systému a dalších způsobů financování 

kultury v letech 2018-2020 z rozpočtu města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch v a l u j e 

1. dokument „Financování kultury v letech 2018 - 2020 z rozpočtu města Ústí nad 

Labem“ v předloženém znění 

 

 

 

 



721/17 

Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2018 – 

instituce každoročně podporované 

 
Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í 

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „kulturní instituce každoročně podporované“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

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

v   celkové   výši  500 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí 

dotace, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na „Výstavní a doprovodný 

program Galerie Emila Filly na rok 2018“ 

b) Veřejný sál Hraničář, spolek, IČ 02816091, v celkové výši 1 500 tis. Kč  

a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Kulturní program ve Veřejném sále Hraničář v roce 2018“ 

c) Collegium Bohemicum, o. p. s., IČ 27309231, v celkové výši 1 100 tis. Kč  

a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná 

úhrada nákladů na „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz 

společnosti“ 

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

IČ 00083186, v celkové výši 600 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy 

o poskytnutí dotace, jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na „Celoroční 

činnost poboček Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem a na nákup 

fondu (akvizici)“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 6. 12. 2017 

 

 

722/17 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 „Mimořádné žádosti o dotace“ 

 
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 oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní 

výkony – Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni“ a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto:  

 

 



a) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Světový pohár ve 4X Simona Jirková – 3. místo“ 

ve výši 7.000,- Kč  

b) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Mimořádný sportovní výkon na mezinárodní úrovni – podpora 

sportovců“ ve výši 45.000,- Kč 

c) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností „Mimořádná žádost o dotaci ME, MSR, 

prestižní závod Itálie“ ve výši 30.000,- Kč 

d) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Mezinárodní mistrovství ČR v jízdě na saních“ ve výši 30.000,- Kč 

e) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon 

na mezinárodní úrovni“ ve výši 37.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní 

výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „MČR ve sjezdu Simona Jirková – 2. místo“ 

ve výši 26.000,- Kč  

b) Ústecká akademie plaveckých sportů z. s. (IČ 046 10 881) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Mimořádné sportovní výkony v roce 2017“ 

ve výši 30.000,- Kč  

c) TJ Stadion Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 25 261) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Účast na MČR ve sportovní gymnastice“ ve výši    

30.000,- Kč 

d) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p. s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon 

na celorepublikové úrovni“ ve výši 30.000,- Kč 

e) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností „Činnost mládeže oddílu boxu“ ve výši 

30.000,- Kč 

f) USK PROVOD, z. s. (IČ 183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Bronzová Atletika“ ve výši 30.000,- Kč 

g) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Mistrovství ČR v jízdě na kolečkových saních“ ve výši 21.000,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) Česká streetballová federace, z. s. (IČ 265 18 686) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Severská Bitva 2017“ ve výši 19.000,- Kč 

b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství ČR v karambolu na velkém stole“ ve výši  

26.000,- Kč 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z. s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Telnický lesní běh“ ve výši 11.000,- Kč 

 



 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad 

rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Monika Fantová (IČ 868 70 637) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „NÁKUP PŘEKÁŽEK AGILITY A KRYCÍCH PLACHET NA 

PŘEKÁŽKY“ ve výši 12.250,- Kč 

b) Fit Family Club Ústí n. L., z. s. (IČ 265 27 537) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Účast na MS ve sportovním aerobiku a fitness 2017“ 

a účelem použití dotace na úhradu cestovného ve výši 45.000,- Kč  

c) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s. (IČ 063 50 488) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s pronájmem činností „PROVOZOVÁNÍ TĚLOVÝCHOVNÉ 

A SPORTOVNÍ ČINNOSTI – FUTSALU“ a účelem použití dotace na úhradu 

nájemného ve výši 50.000,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné 

žádosti nad rámec“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty takto:   

a) ALK s.r.o. (IČ 271 53 681) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„All Star game 2017“ ve výši 80.000,- Kč 

b) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP) (IČ 005 40 641) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Galavečer profesionálního boxu“ 

ve výši 200.000,- Kč 

C )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné sportovní 

výkony – Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové úrovni“ a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:   

a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Mimořádný sportovní výkon na celorepublikové 

úrovni – 3. místo na BTM ČR ve čtyřhře nejmladších žáků Velká cena Jižního 

Města 2017, 9. – 10. 9. 2017“ ve výši 30.000,- Kč 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace – Mimořádné žádosti nad 

rámec“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:   

a) Table tennis Club Ústí nad Labem, z. s. (IČ 052 12 766) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Doplnění současné hrací plochy novou sportovní 

podlahou Rocket CLP/4387“ ve výši 49.000,- Kč 

D )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu C) tohoto usnesení 

E )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem  

T: 6. 12. 2017 

2. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu C) tohoto usnesení 

T: 30. 11. 2017 

 



723/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es 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) Komanová Tereza (nar. x. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Polské koncerty kapely Idio&Idio“ ve výši 11.000,- Kč 

B )  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) Osmička Ústí, z. s. (IČ 06037666) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Pomáhat v lehkosti“ ve výši 10.000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění o neschválení dotace dle bodu A) tohoto usnesení 

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu A) tohoto usnesení 

T: 30. 11. 2017 

 

 

724/17 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem v roce 2018 – Preferované sporty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

3.500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s./mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2.500 tis. Kč 



h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s./dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s./mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s./dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč 

2. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu – „Preferované sporty“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

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 

  

 

725/17 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění výběru parkovného 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 12. 2017 

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění výběru parkovného uzavřené mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. 

 

 

726/17 

Příkazní smlouva k vypravování pohřbů obcí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. novelu zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a vyhlášku č. 277/2017 Sb.,  

o zajištění slušného pohřbení obcí 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh Příkazní smlouvy k vypravování pohřbů obcí prostřednictvím Městských 

služeb Ústí nad Labem, p. o.  

2. pověření pro Městské služby Ústí nad Labem, p. o., k provádění pohřbení 

zemřelých, jejichž pohřbení má povinnost zajišťovat město Ústí nad Labem,  

a to na základě vertikální spolupráce dle ustanovení § 11 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

3. příkazní odměnu za zajištění činností souvisejících s vypravením jednoho pohřbu 

ve výši 500,- Kč  

C )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) k uzavírání příkazních smluv s Městskými službami Ústí nad Labem, p. o. 

k zajištění slušného pohřbení zemřelých 

b) k podepisování přihlášek pohledávek do pozůstalostního řízení a likvidace 

dědictví po zemřelých, jimž město Ústí nad Labem zajišťovalo pohřbení 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_29-17_724-17.pdf


727/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku 

MŠ Zvoneček, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 79,26 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 79,26 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí investičního příspěvku sk. 04 ve výši 79,26 tis. Kč  

MŠ Zvoneček, p. o. na pokrytí nákladů souvisejících s vypracování projektové 

dokumentace na akci „MŠ Zvoneček – PD - Vybudování keramické dílny“ 

 

 

728/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

a investiční dotace pro DDM, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

48,15 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48,15 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 48,15 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

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

42,51 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 40,20 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2,31 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

c) 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 40,20 tis. Kč v rámci projektu 

“Na stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie 

a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže 



d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí investiční dotace z MMR ČR pro Dům dětí a mládeže 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p. o. 

ve výši 2,31 tis. Kč v rámci projektu“ Na stopě klimatu“ – česko-německý 

projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově 

a vzdělávání dětí a mládeže 

 

 

729/17 

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 ve výši 

30 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

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

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

30 tis. Kč příspěvkovým organizacím na pokrytí zvýšeních provozních nákladů 

v rámci prevence hepatitidy  takto: 

- ZŠ Školní náměstí, p. o. 10 tis. Kč  

- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 10 tis. Kč  

- ZŠ Hlavní, p. o.  10 tis. Kč  

 

 

730/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

2 376,71 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

2 376,71 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

2 376,71 tis. Kč příspěvkovým organizacím na pokrytí provozních nákladů 

takto: 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 166,16 tis. Kč  

- Jesle města Ústí nad Labem, p. o.     96,47 tis. Kč  

- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.  230,31 tis. Kč  

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 125,75 tis. Kč  



- Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 251,40 tis. Kč  

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  450,44 tis. Kč  

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  649,55 tis. Kč  

- Internátní MŠ, p. o.       42,87 tis. Kč  

- MŠ U plavecké haly, p. o.      30,00 tis. Kč  

- MŠ Centrum, p. o.       31,20 tis. Kč  

- MŠ Stříbrníky, p. o.       16,71 tis. Kč  

- MŠ Dobětice, p. o.       30,00 tis. Kč  

- MŠ Sluníčko, p. o.       10,50 tis. Kč  

- MŠ Motýlek, p. o.       15,00 tis. Kč  

- MŠ Písnička, p. o.       20,00 tis. Kč  

- MŠ Pastelka, p. o.       20,35 tis. Kč  

- ZŠ Školní náměstí, p. o.    120,00 tis. Kč  

- ZŠ Vinařská, p. o.       70,00 tis. Kč  

 

 

731/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro ZŠ Školní náměstí 

a MŠ Marxova, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

260 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

260 tis. Kč v položce Financování státní správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz v celkové 

výši 260 tis. Kč k úhradě nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost takto: 

- ZŠ Školní náměstí, p. o.   130 tis. Kč 

- MŠ Marxova, p. o.     130 tis. Kč 

 

 

732/17 

Rozpočtové 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 v celkové výši 

1 259,05 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 1 259,05 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 

1 259,05 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve 

výši 831,93 tis. Kč  

- Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27 

příspěvkové organizaci ve výši 249,43 tis. Kč  

- Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14 příspěvkové 

organizaci ve výši 177,69 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

30 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 30 tis. Kč na realizaci projektu 

„21. Mezinárodní Jazz a blues festival“ 

 

 

733/17 

Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018, uvedených v příloze č. 1 usnesení  

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení, případně neschválení, „Rozpočtu 

p. o. na rok 2018,“ včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění 

schváleného rozpočtu na vlastních webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2017 

 

734/17 

Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací v letech 2019 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací v letech 2019 – 2020, 

dle přílohy č. 1 usnesení  

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_29-17_733-17.pdf


 

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení, případně neschválení, 

„Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace v letech  2019 - 

2020,“ včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného 

Střednědobého výhledu na vlastních webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2017 

 

 

 

735/17 

Udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě Základní školy 

Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 

školského zákona 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2017/2018  

a) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro Základní školu Ústí nad 

Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace 

 

 

 

736/17 

Vyjádření ke zřízení soukromé základní školy podle § 147 

odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 
Rady města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vydání souhlasu se zřízením Soukromé základní školy Molekula podle § 147          

odst. 1 p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě žádosti spolku  Svobodná 

Kopřiva, z. s. v Teplicích, Purkyňova 8/2025, 415 01 Teplice 

 

 

 

 



737/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté z MŠMT ČR pro ZŠ Školní náměstí, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

33,60 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 33,60 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské o částku 33,60 tis. Kč u účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

pro ZŠ Školní náměstí, p. o. v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace 

romské komunity pro rok 2017“ – projekt „Předlice sobě“ 

 

 

 

738/17 

Metropolnet, a. s. 

 
Rada města po projednání 

v souladu s § 102, odstavec 2, písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích), v platném znění 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. rezignaci Ing. Martina Koláře, ke dni 1. 12. 2017 

a) na funkci člena a předsedy představenstva společnosti Metropolnet, a. s.   

B )  d ěku j e  

1 .  členovi představenstva ve smyslu bodu A) tohoto usnesení, za jeho práci 

C) j men u je  s účinností od 2.12.2017 

1 .  člena představenstva společnosti Metropolnet, a. s. takto 

a )  p. Ondřej Novotný, nar. 14. 4. 1976 

2 .  člena dozorčí rady společnosti Metropolnet, a. s. takto 

a )  Bc. David Vejsada 

D) 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 C) tohoto usnesení 

                                                                         T :  30. 6. 2018 

 

 

 

 

 

 

 



739/17 

Likvidace společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem, s. r. o. 

v likvidaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. závěrečnou zprávu z likvidace společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem 

s. r. o. v likvidaci, IČ 47780436, sídlo Velká Hradební 19/1025, 400 01 Ústí Labem 

2. závěrečnou účetní závěrku ke dni ukončení likvidace 30. 9. 2017 

B )  s ch va lu j e   

1 .  rozdělení hrubého likvidačního zůstatku společnosti Dům kultury města Ústí nad 

Labem s.r.o. v likvidaci v celkové výši 612 832,92 Kč převodem na účet jediného 

společníka Statutárního města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  

1. Ing. Petru Landovi, likvidátorovi společnosti Dům kultury města Ústí nad Labem, 

s. r. o. v likvidaci 

a) zaslat čistý likvidační zůstatek společnosti na bankovní účet města  

č. 19-1125411/0100, v. s. 010640, s. s. 47780436 a o provedené platbě zaslat 

avízo 

T: bezodkladně 

b) po odeslání výše čistého likvidačního zůstatku společnosti na účet města, 

zpracovat analýzu rozdílu konečné částky likvidačního zůstatku oproti hrubému 

likvidačnímu zůstatku uvedenému v bodu B) 1 tohoto usnesení. 

T: do 15 dnů od zaslání platby dle bodu C) 1 a) 

tohoto usnesení 

 

740/17 

Změna organizačního řádu MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

a) zrušení odboru kontroly  

b) vytvoření nového oddělení kontroly v kanceláři tajemníka  

c) převedení 7 zaměstnanců a agendy zrušeného odboru kontroly do kanceláře 

tajemníka 

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

plánování  o 1 tabulkové místo  

e) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do Správního odboru o 1 

tabulkové místo 

f) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru přestupkových agend 

o 1 tabulkové místo 

 

 

 

 



g) zvýšení počtu zaměstnanců města zařazených do odboru městských organizací 

a školství  o 3 tabulková místa 

h) změnu názvu oddělení ekonomicko školského v odboru městských organizací 

a školství na oddělení ekonomiky příspěvkových organizací  

i) zrušení všech stávajících příloh k organizačnímu řádu 

j) vytvoření nových příloh č. 1 a č. 2 k organizačnímu řádu dle příloh č. 1 a č. 2 

důvodové zprávy 

B) k ons ta tu j e , že k 1. 1. 2018 
1. celkový počet zaměstnanců MmÚ je 414 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

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

bodu A) 

           T: 31. 12. 2017 

 

 

741/17 

Poskytnutí peněžitých darů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč subjektu Lesní mateřská škola Venku, z. s., IČO: 05860695, se 

sídlem Brná č. ev. 36, 403 21 Ústí nad Labem - Střekov, zastoupeným paní 

Mgr. Karolínou Kostínkovou, předsedkyní Lmš Venku, na vybavení a pomůcky 

pro děti  

b) ve výši 20 tis. Kč subjektu Veslařský klub Paprsek, z. s., IČO: 27022757 se 

sídlem Pod Tratí 50, 403 21 Ústí nad Labem - Střekov,  zastoupeným panem 

Petrem Janákem, předsedou VK, na nákup dvou párů vesel pro vozíčkáře 

 

 

742/17 

Ocenění studentů Univerzity třetího věku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 3 tis. Kč panu Petru Janákovi, nar. xx. x. xxxx za práci „Veslování v Ústí 

nad Labem po roce 1945“   

b) ve výši 3 tis. Kč paní Marii Javornické, nar. xx. x. xxxx za práci „Palácová 

rodinná vila v Ústí nad Labem, Na Schodech 10, v mých vzpomínkách z let 

1947 až 1974, za pomoci historických pramenů od příchodu Wolfrumů 

do tohoto města“   

c) ve výši 3 tis. Kč paní Haně Pečivové, nar. xx. xx. xxxx za práci „Rodiny 

Schichtů ve vilách na Střekově“   



d) ve výši 3 tis. Kč paní Annemarii Podlogarové, nar. xx. x. xxxx za práci „Historie 

zdravotního sanatoria v Ryjicích“   

e) ve výši 3 tis. Kč panu Ing. Josefu Šolcovi, nar. xx. x. xxxx za práci „Střekov – 

městský obvod Ústí nad Labem“   

 

 

 

743/17 

Přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) zvolit přísedící Okresního soudu v Ústí nad Labem dle seznamu kandidátů 

uvedených  v příloze  č. 1 tohoto usnesení 

T: 6. 12. 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    Ing. Věra Nechybová  

             náměstek primátorky       primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


