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Z Á P I S 

z 1. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 13. 1. 2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 9:15 hod. 

 

 

Omluveni:  Mgr. Renata Zrníková 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Lukáš Konečný 

   Yveta Tomková 

 

Zapisovatelka: Jana Škarohlídová, KT 

 

Doplnění programu: 

25. Úprava usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

26. Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro účely česko – saského projektu „Na stopě 

klimatu“ 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OMOŠ 

 

27. Revokace usnesení RM č. 945/15 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

28. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku v objektech příspěvkových organizací 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OMOŠ 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

plnění usnesení RM 

 

V kolovadle: 

materiály k bodům č. 8, 14, 16 a 17 

 

Poznámka: --------------- 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: součástí tabulky a grafu je složka všech trvajících usnesení – z důvodu 

přehlednosti 

- prosím o založení této složky – nadále budete dostávat pouze doplnění, aby se každou 

RM nemusel materiál množit 

- v případě, že dojde ke změně – bude to na RM řečeno; v případě doplnění – bude 

usnesení předloženo 

- vysvětlivky – zažlucená místa = splněné úkoly 

- jeden nesplněný úkol – usnesení č. 363/15 bod B), kdy měla komise pro územní plán 

vybrat urbanistické studie a projekty – komise nezasedala – je zde návrh, že se může 

termín posunout nebo usnesení revokovat, podle toho, jak se RM rozhodne 

- na poradě vedení jste dostali od odborů přehledy projektů 

- bylo by lepší, kdybychom se s tím nesplněným úkolem vypořádali dnes, ale není to 

nezbytně nutné – RM by to vzala na vědomí a vyřešilo by se to na příští RM 

 

MUDr. Madar: o jaké jde studie? 

 

Mgr. Javorčák: ORM zpracoval přehled všech studií (bod A) je splněn) a komise z toho měla 

některé zrealizovatelné vybrat a zveřejnit na webu  

- komise výběr neprovedla 

 

Ing. Nechybová: necháme to na příští RM 

 

Mgr. Javorčák: informace o opatření – všechny odbory magistrátu si musí od 1. 7. 2015 vést 

přehledy veškerých usnesení, které byly RM přijaty (nejen ukládacích), aby bylo jasně 

vidět, o jaká jde usnesení, kdy to bylo splněno, kdo za to zodpovídá, atp. 

- kontrolnímu výboru se toto opatření líbí – pravděpodobně budou dělat jednou za půl 

roku kompletní přehled do ZM a písemnou zprávu 

- návrh ponechat v usnesení pouze bod A; bod B) se vyřeší na příští RM 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

1/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

27. Revokace usnesení RM č. 945/15 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: na prosincové RM, kdy byli jmenování vedoucí odborů – u Ing. Kohla došlo 

k zádrhelu ve věci ukončení v přechozím pracovním poměru a tudíž nemohl nastoupit 

hned na začátku roku, ale až od 14. 1. 2016 

- návrh na usnesení v předloženém znění 
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Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

2/16 

Revokace usnesení RM č. 945/15 

 
Rada města na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích  
 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 945/15 ze dne 16. 12. 2015 v bodech A) 4. a C) 1. d)     

B) j men o ván í  s účinností od 14. 1. 2016  

1. Ing. Martina Kohla, nar. xxxxxxxxx do funkce 

a) vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ 

C) ud ěl u j e  s účinností od 14. 1. 2016 

1. Ing. Martinovi Kohlovi, vedoucímu OKSS  

a) zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předloženém znění 

 

 

2. Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – převod FP ve třídě 4 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: přesuny mezi řádky v rozpočtu 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

3/16 

Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – převod FP 

ve třídě 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2015 v celkové výši 

255,61 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 229,50 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 26,11 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

c) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 255,61 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 

 

 

3. Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: 18 tis. Kč na azylové zařízení Předlice – průtočka  
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- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

4/16 

Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – dotace pro MO 

město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2015 – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 

18,04 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 18,04 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 18,04 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

4. Ponechání účelově určených finančních prostředků MO Severní Terasa a MO 

Neštěmice do rozpočtu roku 2016 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: na základě žádostí MO 

- v r. 2015 MO obdrželi dotaci na daný účel, ale nyní žádají, aby tyto prostředky mohli 

použít v r. 2016 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

5/16 

Ponechání účelově určených finančních prostředků MO Severní 

Terasa a MO Neštěmice do rozpočtu roku 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městským obvodům účelově určených, ale v roce 

2015 nečerpaných, do rozpočtu roku 2016 v celkové výši 974,48 tis. Kč takto:   

a) ponechání účelové investiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 

827,09 tis. Kč, sk. č. 03 na realizaci akce „výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ 

b) ponechání účelové investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 147,39 tis. Kč, 

sk. č. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř“ – PD 
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5. Rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2015 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: poslední částka na mzdové prostředky na projekt „Asistent prevence kriminality“ 

z prostředků MV ČR  

- z MV ČR jsme obdrželi – 1 200 tis. Kč a z ÚP 800 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

6/16 

Rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2015 ve výši 114,97 tis. Kč 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 114,97 tis Kč – v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce 

„Asistent prevence kriminality“ o celkovou částku 114,97 tis. Kč takto: 

- APK II. mzdové prostředky o 80,05 tis. Kč 

- APK II. povinné pojistné o 27,22 tis. Kč 

- APK II. náhrady mzdy – nemoc o 7,70 tis. Kč 

 

 

6. Narovnání sporu ohledně pozemků v k.ú. Všebořice 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žalobce poslal návrh na mimosoudní vyrovnání – přijat návrh – pro město 

ale nevýhodné, požadavky církve jsou nereálné – vychází z nesmyslných cen pozemků, 

návrh je pro město neakceptovatelný 

- navrhuji návrh neschválit, dále s církví jednat, případně navrhnout nějaké jiné řešení 

 

MUDr. Madar: měli bychom církvi říct, co chceme 

 

Mgr. Studenovský: nabídli jsme směnu pozemků 

- chtějí finanční vyrovnání za nájem za 3 roky zpětně 

 

MUDr. Madar: proč AVE neplatí nájem církvi? 

 

Mgr. Studenovský: církev dala souhlas s rekultivací pozemků a po AVE žádný nájem 

nechtěla, s požadavkem nájmu přišli v r. 2009, kdy podali žalobu 

 

Ing. Nechybová: je dohoda mezi námi a církví, AVE v tom nehraje roli 

- po dokončení rekultivace, budou opět pozemky církvi vráceny  

 

p. Tomková: je sepsaná dohoda? 
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Mgr. Studenovský: je sepsán souhlas města s církví, že proběhne na pozemcích rekultivace 

- soudně se to řeší – momentálně je soudní řízení přerušené z důvodu možného 

mimosoudního vyrovnání 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

7/16 

Narovnání sporu ohledně pozemků v k.ú. Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu žalobce, kterým je Římskokatolická farnost – arciděkanství 

Ústí nad Labem, proti žalovanému č. 1) Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

a žalovanému č. 2) AVE Ústí nad Labem s.r.o. o vyklizení nemovitosti, vedeném 

Okresním soudem v Ústí nad Labem pod č. j. 13 C 553/2009 

B )  n es ch va lu j e  

1. návrh narovnání sporu ohledně pozemků v k.ú. Všebořice předložený ze strany 

žalobce, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Ústí nad Labem dle přílohy č. 1 

návrhu na usnesení 

 

 

7. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2016 

Předkládá: JUDr. Jana Sokolová, vedoucí OK 

 

JUDr. Sokolová: jedná se kontrolní činnost v přenesené i samostatné působnosti 

 

MUDr. Madar: mám problém s kontrolou v samostatné působnosti – nikdo se mnou nic 

neprojednal 

- mám hodně připomínek a doplnění, co bych chtěl zkontrolovat 

 

JUDr. Sokolová: plán kontrolní činnost není dogma, dá se kdykoliv rozšířit o mimořádné 

kontroly 

 

Mgr. Javorčák: jde plán činnosti magistrátu, není to plán města 

- dá se to kdykoliv měnit a doplnit i mimo tento plán 

- jsou dvě možnosti – pokud jsou k dispozici konkrétní věci, tak je lze doplnit hned 

nebo se doplní později 

- materiál může být stažen a do příští RM by se doplnily další druhy či oblasti kontrol 

- může to být projednáno na poradě vedení 

 

MUDr. Madar: rád bych materiál stáhnul a doplnil řádné kontroly 

 

JUDr. Sokolová: z hlediska času nebude problém – pojedeme zatím v režimu mimořádných 

kontrol 

- stahuji z programu  
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8. Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD: dle směrnice k tomu dochází každý rok – příplatek za vedení, osobní 

přípatek a specializační příplatek 

 

p. Tomková: jsou nějaká nová pravidla pro hodnocení? 

- u některých nedošlo ke změně  

 

PhDr. Müllerová, PhD: u některých se to změnilo – záleží na velikosti majetku, na počtu dětí 

 

MUDr. Madar: v usnesení jsou pouze platové výměry, které se mění  

- u dvou ředitelů došlo ke snížení platu, ale navrhuji plat nesnižovat a upravit rozdíl u 

jiné složky platu 

Mgr. Javorčák: zmiňovaným dvěma ředitelům se musí předělat platový výměr 

 

PhDr. Müllerová, PhD: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

8/16 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

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

(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013 plat 

ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2016 takto: 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 1/2016) 

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

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2016) 

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

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 3/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2016) 

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

2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 5/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2016) 

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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 9/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2016) 
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k) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 11/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 12/2016) 

m) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 13/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 14/2016) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 15/2016) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 16/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2016) 

r) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 18/2016) 

s) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2016) 

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

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 20/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 21/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2016) 

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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2016)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2016) 

y) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2016) 

z) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2016) 

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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2016)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2016) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 33/2016) 

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

(platový výměr č. 34/2016) 

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

(platový výměr č.  35/2016)  
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jj) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková 

organizace (platový výměr č.  36/2016) 

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

organizace (platový výměr č.  37/2016) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2016) 

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

(platový výměr č.  39/2016) 

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

(platový výměr č.  40/2016) 

 

 

26. Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro účely česko – saského projektu „Na stopě 

klimatu“ 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová PhD: obrátil se na nás ředitel DDM se schválením zapojení do projektu 

- nyní potřeba souhlasu vlastníka pozemku s vytvořením tzv. ekologické stezky – 

zajistit smlouvu s KS 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

9/16 

Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro účely česko – saského 

projektu „Na stopě klimatu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. pro účely projektu „Na stopě klimatu – česko-německý projekt o obnovitelných 

zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže“, do 

kterého bude zapojen Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, s využitím  

a) pozemku č. 2148/1 v k. ú Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, pro 

vybudování Ekologické naučné stezky s herními prvky 

b) pozemku č. 221/1 v k. ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, pro vybudování 

Ekoučebny zdraví pod širým nebem 

po celou dobu udržitelnosti projektu  

B) u k l á d á 

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem 

a) zabezpečit vybudování staveb dle bodu A) 1. tohoto usnesení v souladu se 

všemi právními předpisy, které jsou třeba k jejich vybudování a provozování 

b) před zahájením stavby dle bodu A) 1. a) tohoto usnesení uzavřít smlouvu 

o nájmu části pozemku 2148/1 v k. ú. Ústí nad Labem s Kulturním střediskem 

města Ústí nad Labem, p. o. za účelem vybudování a provozování stavby  
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28. Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku v objektech příspěvkových organizací 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová PhD: jde o objekt ZŠ Neštěmická, ZŠ Vojnovičova a Městské služby – 

ředitelům uloženo předložit smlouvy na odboru a pak bude vydáno prohlášení vlastníka  

 

MUDr. Madar: dlouhodobě se o tom diskutuje na mých poradách, ale výsledek je až nyní – 

kde byl problém? 

 

PhDr. Müllerová: dostávali jsme informaci, že to řeší PEO 

 

MUDr. Madar: stejný požadavek má i občanské sdružení FK mládež – chtějí umístit sídlo na 

stadion – zapracovat na jejich sídle  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: Ing. Dařílek chtěl předkládat RM, ale dostal nesouhlasné stanovisko 

od PEO  

- sídlo by měli mít u MS v Městských lázních 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

10/16 

Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku v objektech 

příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  

1. s umístěním sídla  

a) spolku Blackhogs Baseball, z. s., v budově na adrese Neštěmická 787/38, 400 07 

Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené dle bodu B) odst. 1. písmeno 

a) tohoto usnesení 

b) spolku Občanské sdružení Vojnovičova, z. s., IČ 22879421, v budově na adrese 

Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené 

dle bodu B) odst. 2. písmeno a) tohoto usnesení 

c) spolku Dobrovolnické centrum, z. s., IČ 70225842, v budově na adrese Prokopa 

Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené dle 

bodu B) odst. 3 písmeno a) tohoto usnesení 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

 

a) uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Blackhogs Baseball, z. s., na majetek 

(sportoviště) na adrese Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem 

s ustanovením, že po ukončení nájmu nebude nájemce nadále oprávněn využívat 

předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na příslušném 

rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti se 

nájemce musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1000 Kč za 
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každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese Neštěmická 787/38, 

400 07 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen. 

2. Mgr. Janě Linhartové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, příspěvkové organizace 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce se spolkem Občanské sdružení Vojnovičova, z. s., 

IČ 22879421, na prostory na adrese Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, 

s ustanovením, že po ukončení výpůjčky nebude vypůjčitel nadále oprávněn 

využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na 

příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů 

ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti 

se vypůjčitel musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 

1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese 

Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody 

tím není dotčen. 

3. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

a) uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Dobrovolnické centrum, z. s., 

IČ 70225842, na prostory na adrese Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad 

Labem, s ustanovením, že po ukončení nájmu nebude nájemce nadále oprávněn 

využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na 

příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů 

ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti 

se nájemce musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1000 Kč 

za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese Prokopa Diviše 

1605/5, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není 

dotčen. 

 

 

9. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy do rozpočtu 2015 (ÚZ 13011) 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: výkon sociálně právní ochrany – převádění zůstatků a pokrývání nepokrytých 

položek tak, aby čerpání pro letošní rok bylo nula 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

11/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy do rozpočtu 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS do rozpočtu roku 2015 

v celkové výši 122,64 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti 

s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 122,64 tis. Kč 
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v položce Městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 56,83 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 16,25 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 35,56 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 14 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   

 

 

10. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a odboru hospodářské správy – 

dotace na výkon sociální práce, do rozpočtu 2015 (ÚZ 13015) 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: dotace vázána na výkon sociální práce – převod položek tak, aby výsledkem 

čerpání pro letošní rok byla nula 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

12/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a odboru 

hospodářské správy – dotace na výkon sociální práce, do rozpočtu 

2015  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS do rozpočtu roku 2015 

v celkové výši 1,60 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace poskytnutá MPSV určená 

na výkon sociální práce takto:       

a) snížení neinvestiční částí výdajového rozpočtu KT o částku 0,10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1,50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1,60 tis. Kč 

v položce účelové prostředky  

 

 

11. RO ODM  – výkup pozemků 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: není tam nikde uvedený rok, kterého se to týká 

 

Ing. Dařílek: týká se to r. 2015 

- chybí nám peníze z důvodu zaokrouhlování částky při tvorbě rozpočtu 
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Mgr. Javorčák: rok by měl být uveden v DZ, v usnesení to být nemusí 

 

Projednání bodu přerušeno za účelem zjištění, o jaký se jedná rok. 

 

 

12. Smlouva o výpůjčce – „Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na 

kanalizační síť“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dokončení cyklu vybudování kanalizace a ČOV v Habrovicích – potřeba uzavřít 

tuto investiční akci smlouvou o výpůjčce, kdy vypůjčíme investici, kterou musíme mít 

podle dotačního titulu 10 let v majetku 

- po deseti letech se pak převede formou navýšení kapitálu do majetku Severočeské 

vodárenské společnosti za 20 mil. Kč  

- smlouvy schváleny ZM v r. 2014, smlouvy podepsány r. 2015 

 

MUDr. Madar: nevím kolik dalo město, kolik SVS 

- proč to půjčujme zadarmo? 

 

Ing. Dařílek: poskytli městu 20 mil. Kč 

- město dalo cca 8 mil. Kč, 20 mil. Kč FŽP 

- prodáváme to za cenu 20 mil. Kč 

 

p. Tomková: za těchto podmínek byla uzavřená smlouva 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

13/16 

Smlouva o výpůjčce – „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť“ 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Ústí nad Labem,  

IČ 00081531 jako Půjčitelem a Severočeskou vodárenskou společností a. s.,  

IČ 49099469 jako Vypůjčitelem na akci „Ústí nad Labem – Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

 

 

13. Cenové podmínky placeného stání 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

 

p. Tomková: čí je to návrh? 

 

Ing. Dařílek: návrh p. Harciníka 
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- nyní jsou tři hodiny zdarma a řidiči to zneužívají a MS nemají v podstatě žádný příjem 

- připraven návrh cenových podmínek – parkovné je možné vybírat bez DPH 

- jsou tam úpravy – zrušení karet 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

14/16 

Cenové podmínky placeného stání 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  informaci o podmínkách bezplatného stání v Patrových garážích pod Mariánskou 

skálou 

B) u k l á d á 

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem p. o. 

a) zajistit, aby bylo parkování v Patrových garážích pod Mariánskou skálou od 

1. 2. 2016 zdarma za první hodinu parkování 

 

 

14. Smlouva o poskytování servisních a revizních prací systému SDD – dodatek č. 1 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: po dohodě ředitelem Metropolnetu stahuji z programu 

- Metropolnet při návrhu dodatku smlouvy provedl špatnou kalkulaci ceny  

 

Ing. Nechybová: v DZ uvedeno, že to nebude mít dopad na rozpočet 

- do DZ napsat jaký byl stav, kolik bylo za jednotlivé body a jaký je nový stav 

 

 

15. „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – přílohy k žádosti o dotaci“ 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená vedením OSR 

 

Ing. Dostálová: revokace již jednou revokovaného usnesení 

- vráceno z ministerstva z důvodů špatných příloh – došlo k aktualizaci příloh 

 

Ing. Nechybová: dle prohlášení o partnerství – pravidla pro žadatele a příjemce – nás jako 

partnera to bude něco stát? 

 

Ing. Dostálová: oni nám dají peníze 

 

Ing. Nechybová: finanční podíl partnera je ve smyslu příjmu na úhradu nákladů spojených 

s partnerstvím 

 

Ing. Dostálová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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15/16 

„Místní akční plány rozvoje vzdělávání – přílohy k žádosti 

o dotaci“ 

 
Rada města po projednání  

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města č. 833/15 v bodě B) ze dne 16. 11. 2015 

B )  s ch va lu j e  

1 .  znění povinných příloh žádosti, které je nutno stvrdit podpisem statutárního 

zástupce tj.: 

a )  Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera projektu 

b )  Závěrečné čestné prohlášení partnera  

c )  Čestné prohlášení partnera, že není v likvidaci 

d )  Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti partnera 

e )  Principy partnerství a prohlášení o partnerství 

 

 

16. Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – 

žádost o změnu v rozpočtu projektu „Hurá do lesa“ 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená vedením OSR 

 

Ing. Dostálová: předloženy 4 varianty 

- financováno z dotačního programu „Zdravé město“ – změny v projektu – umístění 

prvků a přesun finančních prostředků 

- malý projekt ve výši cca 20 tis. Kč na vytvoření zákoutí pro aktivní odpočinek v 

sídlišti Tolstého 

- žadatelé nedostali certifikaci, tak chtějí částku přesunout třeba na nákup laviček 

- RM může oboje schválit nebo neschválit 

- návrh na usnesení k variantě I. v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení k var. I.: 0,0,5 

 

Ing. Dostálová: návrh na usnesení k variantě II. v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení k var. II.: 5,0,0 

 

16/16 

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem – žádost o změnu v rozpočtu projektu „Hurá do lesa“ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  žádost o změnu umístění zákoutí pro aktivní odpočinek 

B )  n es ch va lu j e  

1 .  převod finančních prostředků z položky „prvky podporující motoriku seniorů i dětí 

(lana, žebřík)“ na položku „výroba pobytového zákoutí (dřevo)“  
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C )  uk lád á  

1 .  Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

a) předložit Radě města ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze 

dne 24. 6. 2015  

T: 10. 2. 2016 

 

 

17. Schválení Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a vytvoření 

Řídicího výboru ITI 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená vedením OSR 

 

Ing. Dostálová: jedná se o finální krok ke schválení 

- materiál informuje o stavu příprav 

- RM souhlasí s návrhem integrované strategie  

- celkem bude alokace ve výši 365 mil. Kč – z toho město Ústí n. L. cca 180 mil. Kč 

 

MUDr. Madar: návrh členů Řídícího výboru ITI schválil přípravný výbor? 

 

Ing. Dostálová: složení je částečně dané metodickým pokynem 

 

MUDr. Madar: kdo je UniCRE? 

 

p. Dufek: regionální výzkumné a vzdělávací centrum 

 

p. Tomková: u zástupce DP – byl striktně daný konkrétní zástupce? 

- mohl tam být i zástupce ústeckého DP? 

 

Ing. Dostálová: došlo ke vzájemné dohodě z DP Mostu a Litvínova 

- zástupce mohl být i z DPmÚL 

 

MUDr. Madar: většina zástupců výborů je z Chomutova a Mostu 

 

Ing. Dostálová: DP z Mostu a Litvínova má v této oblasti více záměrů 

 

MUDr. Madar: měl tam být zástupce z Děčína nebo z Ústí n. L. 

- proč tam není zástupce z Ústí n. L., když to administruje? 

 

Ing. Dostálová: předjednáno výborem – KÚ to zastřešuje 

 

Ing. Nechybová: metodický pokyn byl vydán až v listopadu r. 2015 – podmínky a pravidla 

dány pozdě  

- je možné zasáhnout do rozšíření strategie řídícího výboru – v položce 3.a) zástupci 

města rozšířit na tři zástupce nebo v 3.m) doplnit zástupce DPmÚL? 

 

Ing. Dostálová: domnívám se, že by musel zasednout řídící výbor 

 

Ing. Nechybová: strategii řídí externí firma 

- až se vrátí p. Starý – sejde se s vedením a poskytne informace, co se s tím dá nebo 

nedá dělat 

 

Ing. Dostálová: s MUDr. Madarem jsme u zástupců města usilovali o rozšíření z jednoho 
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zástupce na dva, abychom měli převahu 

 

p. Tomková: co bychom museli procesně udělat, abychom mohli provést změnu řídícího 

výboru? 

 

Ing. Dostálová: výbor by to musel odhlasovat 

 

Mgr. Javorčák: celá řada rozhodujících kroků byla činěna, než byla vydána metodika – 

zásadní problém 

 

Ing. Nechybová: projednáno bude na další RM 

 

MUDr. Madar: návrh materiál stáhnout 

 

Ing. Dostálová: materiál stahuji 

 

 

18. Staženo 

 

 

19. Informace o Pracovní skupině Milada 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená vedením OSR 

 

Ing. Dostálová: návrh otevřít diskuzi, jestli stanovit jinou pracovní skupinu 

 

Ing. Nechybová: Dobrovolný svazek obcí se shodl, že někteří představitelé nemusí být 

v pracovní skupině  

- informace o změně pracovní skupiny předána i zastupitelům 

- do RM, která bude 27. 1. 2015 bude předloženo aktuální složení pracovní skupiny 

- co se týká projektových záměrů – na tom pracují především úředníci a ti budou 

v pracovní skupině vyjmenováni 

- aktivní jsou zástupci měst a obcí a zástupce Palivového kombinátu 

- pokud budou chtít zůstat politici, musí se zavázat k nějaké aktivní činnosti 

 

Ing. Dostálová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

17/16 

Informace o Pracovní skupině Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o aktuálním stavu Pracovní skupiny Milada 

 

 

Dokončení projednání: 

11.  RO ODM  – výkup pozemků 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 
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Mgr. Javorčák: jedná se o RO letošního roku 

- potřeba dorovnat částku z důvodu zaokrouhlování  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v přeloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

18/16 

RO ODM  – výkup pozemků 

 
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 0,44 tis. Kč takto: 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 0,44 tis. Kč  

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

skup. 03, o částku 0,44 tis. Kč na akci „Rekultivace zbytkové jámy Petri - 

výkup pozemků“  

 

 

20. Staženo 

 

 

21. Poskytnutí  dotací z Kanceláře primátorky 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

MUDr. Madar: návrh na využití dotace z FP – významné plesy – žádost na 50 a 49 tis. Kč 

- paní primátorka má nad plesy záštitu 

- navrhuji pro oba plesy jednotnou částku 40 tis. Kč 

 

Ing. Nechybová: formuláře podány na KP, ale peníze jdou z rozpočtu OKSS 

- nemělo by být z fondu primátorky?  

 

Mgr. Javorčák: dříve šly tyto žádosti přímo z KP 

- bývalý pan primátor to nechtěl posuzovat, proto to přešlo na OŠKSS – ti to 

zprocesovali a dali případně návrh či doporučení 

 

Ing. Nechybová: KK vzala na vědomí a nedoporučila – důvodem je, že je to v rozporu se 

schválenými zásadami 

- toto nepodléhá těmto zásadám – jde to z FP 

 

Mgr. Javorčák: pravidla se vztahují na akce kulturního a sportovního kalendáře, tyto akce 

jdou mimo a jsou v samostatném režimu 

 

Ing. Nechybová: FP by měl být v kompetenci primátorky 

- žádost na předsedu komise, aby byla dvojí kontrola – budou probíhat jednání mezi 

mnou a předsedou komise 
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Mgr. Javorčák: vždy se každá taková žádost ověřovala, jestli nebyla žádána dublovaně 

 

MUDr. Madar: návrh na usnesení dle var. A) v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení variantě A): 4,0,1 (zdržela s p. Tomková) 

 

19/16 

Poskytnutí  dotací z Kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a )  Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„XIX. Ples všech Ústečanů“ ve výši 40 tis. Kč 

b )  CRAZY Production (IČ 28363086), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „7. Ples severočeských patriotů“ ve výši 40 tis. Kč 

 

 

22. Revokace usnesení rady města – oblast sportu 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

MUDr. Madar: navýšeny dotace u dvou akcí, ani jedna z akcí neproběhla proto revokace 

- akce, která je nad 50 tis. Kč musí to jít 23. 2. 2015 do ZM 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

20/16 

Revokace usnesení rady města – oblast sportu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 823/15 ze dne 12. 11. 2015 v bodě C), odst. 1 písm. l),  

a to v celém rozsahu 

2. usnesení Rady města č. 927/15 ze dne 16. 12. 2015 v bodě A), odst. 1 písm. b), a to 

v celém rozsahu 

B) u k l á d á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

             T: 23. 2. 2016 
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25. Úprava usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

MUDr. Madar: na minulé RM schváleno pouze RO ve výši 900 tis. Kč s tím, že do 12. 1. 

bude vpracován návrh smlouvy, co za marketingovou smlouvu HC Slovan poskytne – 

smlouva se zpracovává  

- pouze revokujeme usnesení, že návrh smlouvy bude posunut na termín 10. 2. 2016 

- právně jsou všechny náležitosti v pořádku 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

21/16 

Úprava usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A) up ravu j e  

1. usnesení Rady města č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 v bodě B) 1. následovně: 

a) termín předložení ke schválení marketingové smlouvy mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. se mění  

z T: 12. 1. 2016 na T: 10. 2. 2016 

 

 

23. Výběrové řízení na tisk a distribuci Městských novin Ústí nad Labem 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: jde o období od února 2016 do října 2018 

- periodikum bude vycházet jednou za dva měsíce – bude více času na zpracování – 

noviny budou kvalitnější 

 

PhDr. Stuchlíková: musí být zvolena podlimitní zakázka 

- dříve bylo potřeba 14 dní na grafické zpracování, výrobu, tisk a distribuci a nezbývalo 

moc času na samotné zpracování článků – proto budou noviny vycházet 1x za 2 

měsíce 

 

MUDr. Madar: zadávací dokumentace bude teprve vypracována a schválena právníky 

 

Bc. Gloserová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

22/16 

Výběrové řízení na výrobu a distribuci Městských novin Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 
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A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení výběrového řízení - zakázka malého rozsahu na služby s názvem 

„Výroba a distribuce Městských novin Ústí nad Labem na období únor 2016 až 

říjen 2018“ 

 

 

24. Jmenování členů  Městské rady seniorů 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

MUDr. Madar: opakovaně se projednávalo 

- v rozpočtu 300 tis. Kč na aktivity seniorů 

- proběhla jednání s jednotlivými skupinami seniorů – komise navrhla složení rady 

seniorů 

- jde o poradní orgán RM – předsedkyní PaedDr. Květoslava Čelišová  

- MRS může být kdykoliv doplněna 

- zřizována na jeden rok  

- schválen statut 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

23/16 

Jmenování členů  Městské rady seniorů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  zř i zu j e  

1. Radu seniorů města Ústí nad Labem 

B )  s t ano vu j e  

1 .  funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 

a koordinační skupiny od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

C )  s ch va lu j e  

1 .  Statut Městské Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem v předloženém 

znění 

D )  j men u je  

1 .  předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Čelišovou Květoslavu 

2 .  členy Rady seniorů: Milenu Černou 

Mgr.Věru Frankovou 

Ladislava Frodla 

Jiřího Bima 

Jiřího Dospěla 

3. tajemníka Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, Kancelář primátorky, MmÚ 

 

 

Různé: 

 

p. Tomková: návrh na úpravu ceny vstupného pro seniory v plavecké hale 

 

PhDr. Stuchlíková: v plavecké hale je vstupné pro seniory ve výši 50,- Kč, v Městských 

lázních ve výši 35,- Kč/1 h – od 62 let 
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Ing. Nechybová: je jednotná cena sníženého vstupného pro skupinu: děti, důchodci a držitelé 

ZTP průkazů – nelze zlevnit vstupné jen důchodcům 

 

MUDr. Madar: plavecká hala by měla otevřít dříve než v 10 h – důchodci by si rádi chodili 

zaplavat už hned ráno 

 

Jednání RM bylo ukončeno v 11:35 hod. 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

Yveta Tomková   ……………………………………………… 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  

 

 

 

 

ZKRATKY: 

ORM – odbor rozvoje města    RM – rada města 

MO – městský obvod     MV ČR – Ministerstvo vnitra ČR 

ÚP – Úřad práce     DDM – Dům dětí a mládeže 

KS – Kulturní středisko    FK – Fotbalový klub 

PEO – právně ekonomické oddělení   MS – Městské služby 

DZ – důvodová zpráva    FŽP – Fond životního prostředí 

SVS – Severočeská vodárenská společnost, a. s. DP – dopravní podnik 

OKSS – Odbor kultury, sportu a sociálních služeb KK – kulturní komise 

FP – fond primátorky     RO – rozpočtové opatření  

MRS – Městská rada seniorů     


