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Zápis 

2. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 31. 1. 2018 

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

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek  

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení 

- nové znění usnesení k bodu č. 38 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 16 

 

Přizváni: 
- k bodu č. 3 p. Tomková, starosta ÚMO Neštěmice (na 9,00 hodinu) 

- k bodu č. 4 starostové ÚMO (na 9,00 hodinu) – omluvena Mgr. Zrníková a Ing. Outlá 

- k bodu č. 22 p. Karika, místostarosta ÚMO – město (na 10,00 hodinu) 

 

1. Plnění usnesení 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: přehled trvajících úkolů 

- pokud dnes přijmeme jednu změnu, tak nesplněné úkoly nejsou žádné  

- navrhuji změnu k usnesení 786/17 B) 1. a) – posunout termín splnění do 28. 2. 2018 

- RM bere na vědomí a schvaluje změnu termínu usnesení 786/17 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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48/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění u tohoto usnesení 

a) 786/17 B) 1. a) na 28. 2. 2018 

 

2. Rozpočtové opatření FO a OIÚP 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Nechybová: jedná se o úpravu  

 

Ing. Jakubec: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
       

49/18 

Rozpočtové opatření FO a OIÚP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením FO a OIÚP v celkové výši 10 000 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 000 tis. Kč v položce účelové 

prostředky ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, odd. přípravy a realizace 

investic o částku 10 000 tis. Kč (na případné demolice) 

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 

                                                                                                  Termín: 28. 2. 2018 

 
3. Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice 

do rozpočtu r. 2018  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: materiál stahuji  
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4. Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO na volbu prezidenta republiky  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: město Ústí nad Labem obdrželo prostřednictvím KÚÚK na svůj bankovní účet 

finanční prostředky ve výši 2 810 698 Kč jako účelovou neinvestiční dotaci na úhradu 

výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky - částka byla rozdělena na jednotlivé 

městské obvody  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
 

50/18 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO na volbu prezidenta 

republiky  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

státního rozpočtu v celkové výši 2 810,70 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 810,70 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody ve výši 

2 810,70 tis. Kč, na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta republiky, 

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo volby) a ve dnech 26. 

a 27. ledna 2018 (druhé kolo volby), takto: 

- MO město   1 130,07 tis. Kč 

- MO Severní Terasa     579,53 tis. Kč 

- MO Neštěmice     608,50 tis. Kč 

- MO Střekov      492,60 tis. Kč 

 

5. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2018 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

  

Ing. Nechybová: standardní materiál  

 

Ing. Bakule: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

51/18 

Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2018 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. program prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 
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2. žádost o poskytnutí státní účelové dotace od MV ČR ve výši 694.000 Kč 

na jednotlivé dílčí projekty, které jsou součástí Programu prevence kriminality na 

místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 v následujícím pořadí:  

 

P.č. název projektu realizátor 

žádost o 

dotaci 

MVČR  

podíl 

města 

ÚL    

celkové 

náklady 

projekt

u 

podíl 

města 

ÚL v % 

1 MP dětem Městská policie ÚL 90 000 40 000 130 000 30,77 

2 Myslíme na Vás Městská policie ÚL 56 000 7 000 63 000 11,11 

3 

Záznamové 

zařízení MKDS 
Městská policie ÚL 548 000 61 549 609 549 10,10 

C E L K E M  694 000 108 549 802 549 13,53 

 

3. finanční spoluúčast města Ústí nad Labem na Programu prevence kriminality na 

místní úrovni města Ústí nad Labem na rok 2018 ve výši 108.549 Kč 

B) u k l á d á  
1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí n. L. 

a) předložit žádosti o poskytnutí státní účelové dotace MVČR na jednotlivé dílčí 

projekty dle bodu A) tohoto usnesení                    

                                                                                                                T: 15. 2. 2018 

 

6. Rozpočtová opatření OHS – převod nedočerpaných fin. prostředků  

Předkládá: Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

 

Ing. Červenka: jedná se o přesun rozpočtu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
       

52/18 

Rozpočtová opatření OHS – převod nedočerpaných fin. 

prostředků  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 580 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 580 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, o částku 580 tis. Kč na investiční akci „Obnova vozového parku“ 

2. rozpočtové opatření OHS ve výši 1 240 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 1 240 tis. Kč 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS v položce provozní výdaje 

o částku 1 240 tis. Kč 

 

7. Dohoda o partnerství a spolupráci 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: návrh Dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení 

odpadového hospodářství města Ústí nad Labem se společností United Energy, a.s., 

kterou by město deklarovalo zájem na hospodárném, efektivním a k životnímu prostředí 

šetrném nakládání s odpady na území města Ústí and Labem a Ústeckého kraje včetně 

naplnění závazků a cílů národního i krajského Plánu odpadového hospodářství zejména 

v oblasti komunálních odpadů a jim podobných  

-  pro město to neznamená žádný závazek  

 

p. Dufek: společnost United Energy a. s. plánuje vedle elektrárny vybudovat v budoucnu 

spalovnu komunálního odpadu. My tímto deklarujeme snahu o řešení situace, která 

nastane po r. 2024, kdy bude zakázáno skládkování. Stejné memorandum již mají 

uzavřeno s Mostem, Teplicemi, Chomutovem, atd.  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
       

53/18 

Dohoda o partnerství a spolupráci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o partnerství a spolupráci na rozšíření systémového řešení 

odpadového hospodářství města Ústí nad Labem se společností United Energy, a. s. 

 

8. Veřejná zakázka „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“ - 

výběr dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: zvítězila firma OK GARDEN s.r.o. – dostali jsme se na cenu, která je 

skoro o 50 % nižší, než jsme předpokládali  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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54/18 

Veřejná zakázka „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí 

nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“ takto: 

1. OK GARDEN s.r.o. 

2. Gabriel s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, a to 

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

s. r. o. se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 275 71 297, 

s nabídkovou cenou ve výši 1.688.080,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v centru 

města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti OK GARDEN s. r. o. 

se sídlem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, IČ: 275 71 297 a v případě, 

že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí 

 

9. Vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o dostavbu areálu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

55/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 8.260.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 
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a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, 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 „Stavební úpravy Stadionu mládeže“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

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

2. náhradníci: 

a) Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

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

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

 

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Správa světelných signalizačních zařízení na území 

města Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: materiál je zde podruhé - jsou tam upravené majetkoprávní vztahy, jinak 

je to ve stejné podobě, jak to bylo 

- hodnotícím kritériem je cena  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
  

56/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Správa světelných signalizačních 

zařízení na území města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 47.000.000,- Kč bez DPH formou otevřeného řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Správa světelných signalizačních zařízení 

na území města Ústí nad Labem“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů 
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2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí nad 

Labem“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Bc. Nadi Wallerové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM   

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM               

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) František Jakub, energetik 

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

2. náhradníci: 

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

b) Jan Trup, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 

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

d) Mgr. Roman Habrová, vedoucí KT 

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

 
11. „Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany na území 

města Ústí nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. Městské 

služby Ústí nad Labem, p. o.   

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

MUDr. Madar: chybí tady vyjádření ředitelky MS 

- peníze prý nestačí a obtěžuje je to 

 

Ing. Karpíšková: měsíčně platíme 13 800 Kč a oni k tomu dali rozbor, co za to pořizují 

(mzdy, smlouvy VŘ)   

- podle původní smlouvy mají uvedeno, že MS zajišťují údržbu a revize, ale tvrdí, že 

zajišťují pouze někoho, kdo to provádí a vyžadují další peníze na údržbu – proto dali 

dodatek č. 1 

 

MUDr. Madar: majetek je města a svěřili jsme to MS – pojďme jim dát peníze (nemají na to 

lidi)  

 

Ing. Karpíšková: dodatkem chtějí, abychom jim zaplatili veškeré výlohy za revize  

- pokud bychom pro to hlasovali, tak splníme jejich přání  

 

Mgr. Javorčák: běžné náklady jsou pokryté dodatkem  

 

Ing. Karpíšková: platíme 13 800 Kč, a pokud by došlo k nějaké poruše, tak by požadovali 

další částky na pokrytí nákladů  

- to mají pod sebou MS 
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- v dodatku je, že pokud vzniknou nějaké náklady 20 tis. Kč a více, tak to musí s námi 

projednat - v čl. 4 odst. 1 je uvedeno, že je to na náklady příkazce  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – MUDr. Madar  

 

57/18 

„Dodatek č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové 

ochrany na území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním 

městem Ústí nad Labem a spol. Městské služby Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření „Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy o zabezpečení protipovodňové ochrany 

na území města Ústí nad Labem“ mezi statutárním městem Ústí nad Labem a spol. 

Městské služby Ústí nad Labem, p. o.   

 

12.  „Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi 

kolektivním systémem ELEKTROWIN a.s. a statutárním městem Ústí nad Labem  

Předkládá: Ing. Simona Kerpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: od srpna bude platit novela zákona, kde místo jedné firmy budeme mít 

firmy, které jsou schválené ministerstvem (více firem) 

- nic se tím pro nás nemění 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
 

58/18 

„Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení“ mezi kolektivním systémem ELEKTROWIN a. s. 

a statutárním městem Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření „Dodatku č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

kolektivním systémem ELEKTROWIN a. s. a statutárním městem Ústí nad Labem  
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13. Rozpočtová opatření OIÚP – zapojení účelově určených a zasmluvněných 

finančních prostředků 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

59/18 

Rozpočtová opatření OIÚP – zapojení účelově určených 

a zasmluvněných finančních prostředků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků ve výši 1 901,50 tis. Kč 

do rozpočtu 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 901,50 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

301,50 tis. Kč u akce „Úspora energií ZŠ a MŠ“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

800,00 tis. Kč u akce „Stavební úpravy objektu pečovatelské služby Krásné 

Březno“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

800,00 tis. Kč u akce „Lidické náměstí – zásuvkový rozvod“ 

2. rozpočtové opatření OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 2 996,12 tis. Kč do rozpočtu 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2 996,12 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, v celkové výši 2 996,12 tis. Kč, z toho: na případné 

demolice 2 960,07 tis. Kč a na ostatní výdaje 36,05 tis. Kč 

 

14. Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup serveru pro GIS“ a „Nákup geografického 

portálu“  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 



  2. RM 

11 

 

60/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup serveru pro GIS“ a „Nákup 

geografického portálu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 257,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, o částku 

257,00 tis. Kč u akce „Nákup geografického portálu“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, o částku 257 tis. Kč 

na akci „Nákup serveru pro GIS“ 

 

15. Rozpočtové opatření OSR 

Předkládá: Mgr. Jiří Starý, pověřený k zastupování vedoucího OSR 

 

Mgr. Starý: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

61/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 850 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 850 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. projektů a dotací 

ve výši 850 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 250 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 250 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR – odd. koncepcí ve  výši  

250 tis. Kč  

 

16. Projekt Forget Heritage – schválení dílčích dokumentů 

Předkládá: Mgr. Jiří Starý, pověřený k zastupování vedoucího OSR 

 

Ing. Nechybová: na intranetu nebyly nalezeny dokumenty 

- příště dát materiály na USB flash disk – podkladové materiály musí být podepsány 

a vydány 10. 2. 2018 
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MUDr. Madar: na intranetu jsem podklady nenašel  

- v příloze č. 10: Místní zapojení zainteresovaných osob – je uvedeno, že chceme 

spolupracovat s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem  máme tady organizace Muzeum a archiv města a našeho referenta 

p. Ederera, který má na starost památkovou péči, které by se měly podílet na památkách, 

ale nejsou nikde vyjmenovaný. Navíc se památkami ve městě zabývá i oddělení 

cestovního ruchu. 

- je tam náš ředitel archivu a ostatní? 

- garantujete, že se na tom podílí naše organizace, jako je Muzeum a archiv města a další? 

- pokud je tam lze zapojit, tak je tam ještě zařaďte  

 

Mgr. Starý: nedokážu teď odpovědět 

- projekt běží od roku 2016 a ukončení je až v polovině příštího roku  

- součástí je i pilotní akce - projekt v ZŠ v Předlicích   

 

Ing. Nechybová: expozice nemůže být ve škole z provozního a bezpečnostního důvodu  

- do přílohy č. 10 zapracovat naše organizace  

- doporučuji sezvat vedení a udělat schůzku, kde se veškeré podklady vysvětlí  

 

MUDr. Madar: prosím o soupis kdo je za město ve skupině 

- projekt muzea v ZŠ Předlice už je schválený?  

 

Mgr. Starý: ne, projekt ještě schválen není  

- zjišťujeme, jaké jsou ještě možné přesuny  

 

MUDr. Madar: závěr projektu půjde ještě jednou do RM? 

 

Mgr. Starý: budeme chtít sjednat jednání  

 

Ing. Nechybová: prosím o podklady, co už se podařilo a co nás ještě čeká  

 

MUDr. Madar: žadatelem o projekt byl Magistrát města Ústí nad Labem? 

 

Mgr. Starý: materiál byl schválen před 3lety  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová 

 

62/18 

Projekt Forget Heritage – schválení dílčích dokumentů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o průběhu realizace projektu Forget Heritage 

B )  s c h v a l u j e  

1. dokumenty vzniklé v rámci realizace projektu Forget Heritage:  

a) příručka k zásadám, strategiím a přístupům (Policy Handbook) 
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b) zásady pro zapojení občanů do oblasti historických památek (Guidelines for 

citizens involvement in historical sites 

c) Manažerská příručka (Management Manual)  

d) místní zapojení zainteresovaných osob (Local involvement plans) 

C )  u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) podepsat dokumenty dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

T: 10. 2. 2018 

 

17. Nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: konečné zajištění slibu, který jsme dali před 15 lety  

- silnice je opravená a nic nebrání převzetí 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

63/18 

Nabytí komunikace a pozemků v k. ú. Sebuzín 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude část 

silnice III/24721 vyřazena ze sítě silnic a s následným bezúplatným nabytím 

nemovitostí v k. ú. Sebuzín: 

 těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se 

silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) 

včetně příslušenství 

 pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m
2
  

 pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m
2
  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

 

18. Pronájem části pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost Ing. Petra Krejčího - pronájem části pozemku p. č. 1905/1 o výměře 

545 m
2
 z celkové výměry 22086 m

2
 v k. ú. Klíše  

- pronájem za 15 Kč/m
2
/rok – s podmínkou, že se pozemek nesmí oplotit (dle ÚP)  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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64/18 

Pronájem části pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 545 m
2
 z celkové výměry 

22086 m
2
 v k. ú. Klíše Ing. Petru Krejčímu, xx xxxxxxxx xxx/xx, xxx xx xxxx xxx 

xxxxx za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem 

Ústí nad Labem 

 

19. Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: neschválení záměru prodeje pozemku na základě záporného stanoviska 

územního plánu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

65/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 v k. ú. Bukov 
 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 952/1 o výměře cca 30 m
2
 z celkové výměry 

841 m
2
 v k. ú. Bukov 

 

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

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ZM odsouhlasilo prodej části pozemku p. Michaele Mládkové, která neuzavřela 

kupní smlouvu, tak jsme to opětovně vyvěsili na ÚD, kde pan František Minárik podal 

opětovně nabídku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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66/18 

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

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 40 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje panu Františku Minárikovi, bytem xxxxxxxxxxxx xx/x, xxx xx xxxx xxx 

xxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 210,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

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

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  28. 2. 2018    

 

21. Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o směnu se společnosti CENTROPOL REALITY s.r.o., aby město 

mohlo provést opravy anglického dvorku  

- město nikdy nevlastnilo tyto pozemky  

- dochází ke směně a CENTROPOL ENERGY, s.r.o., nám ještě něco doplatí  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

67/18 

Směna částí pozemků p. č. 2542/1 a p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  se směnou částí pozemků takto: 

a) převod části pozemku p. č. 2542/2 o výměře cca 210 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem formou prodeje do vlastnictví 

společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 za kupní cenu 

ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 73.500,- Kč 

b) převod části pozemku p. č. 2542/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

ve vlastnictví společnosti CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 

formou odkoupení do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za kupní 

cenu ve výši 350,- Kč/m
2
, tj. celkem cca 54.250,- Kč 
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c) společnost CENTROPOL REALITY, s.r.o., IČ 254 76 939 uhradí veškeré 

náklady spojené s převody a finanční rozdíl mezi kupními cenami ve výši 

cca 19.250,- Kč 

d) před převodem části pozemku p. č. 2542/2 v k. ú. Ústí nad Labem společnosti 

CENTROPOL REALITY, s.r.o., bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož 

základě bude případně zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské 

sítě ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem 

e) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem – „PV plochy 

veřejných prostranství“ 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  28. 2. 2018     
 

22. Převod dětského hřiště Střížovická do správy MO ÚL – město 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: na základě žádosti o převodu DH jsou vráceny pozemky MO město a vracíme i 

pozemky, které s tím souvisí  

- RM MO město musí ještě pozemky odsouhlasit  

 

p. Karika: DH nemělo do dnes žádné pravidelné kontroly a je v dezolátním stavu, tak kdyby 

se tam něco stalo, tak to jde za p. primátorkou  

- teď tam budu pomalu měnit jednotlivé části – DH musí mít pravidelnou kontrolu  

 

Ing. Nechybová: ze statutu města vychází, že o DH se má starat městský obvod  

- MO město mělo DH svěřené, tudíž údržba a revize hřiště jsou na MO, jen nebyl převeden 

pozemek z vybraného do svěřeného MO, nyní Vám ho převádíme 

 

MUDr. Madar: město převede pozemky, ale podle statutu se o to měl starat MO město  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

68/18 

Převod dětského hřiště Střížovická do správy MO ÚL – město 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků p. č. 1900/13 o výměře 106 m
2
, p. č. 1905/3 o výměře 831 m

2
, 

p. č. 1905/1 o výměře 22086 m
2
 a dětského hřiště Střížovická včetně příslušenství 

umístěného na části pozemku p. č. 1905/1, vše v k. ú. Klíše, z vybraného majetku 

statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy a majetku, do 

svěřeného majetku městského obvodu Ústí nad Labem – město za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem - město 
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23. Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: prodej pozemku o smlouvě budoucí pro ČEZ v rámci výstavby 

trafostanice, která se v této části bude následně budovat  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

69/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 139/62 o výměře cca 16 m
2
 v k. ú. Bukov pro 

společnost ČEZ Distribuce, a.s., IČ 247 29 035 za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši min. 1.500,- Kč/m
2
 bez DPH 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) účel: umístění trafostanice 

d) bezdlužnost nabyvatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem 

f) před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení, na jehož základě bude případně 

zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch 

statutárního města Ústí nad Labem 

g) bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s termínem kolaudace stavby 

nejpozději do 5 let po uzavření této smlouvy 

h) kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby 

 

24. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost o prodej pozemku za účelem stavby zděného plotu  

- MK nedoporučila schválit záměr - pozemek se snažíme pronajmout  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

70/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1626/1 o výměře cca 87 m
2
 v k. ú. Bukov 
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25. Záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 3220/28 v k. ú. Střekov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: společnost Meomory in Memory s.r.o., požádala o prodej či dlouhodobý 

pronájem pozemku  

- v návrhu je údržba zeleně  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

71/18 

Záměr prodeje/pronájmu pozemku p. č. 3220/28 v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 3220/28 o výměře 411 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 3220/28 o výměře 411 m
2
 v k. ú. Střekov za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) účel nájmu: údržba zeleně 

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

26. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 4193 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: materiál stahuji 

 

27. Rozpočtová opatření  ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

72/18 

Rozpočtová opatření  ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 
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a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 2 490,57 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve  výši 2 490,57 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 105,83 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 70,00 tis. Kč v položce Ostatní výdaje odboru   

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 871,24 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 443,50 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

 
28. Rozpočtové opatření ODM – investice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

73/18 

Rozpočtové opatření ODM – investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 3 892,28 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 

3 892,28 tis. Kč 

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

112,28 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01 

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

80 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Na Spálence – PD, sk. 01 

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

3 700 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému, sk. 03 

 

29. Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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74/18 

Rozpočtové opatření ODM – údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 28 971,09 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 

28 971,09 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 28 971,09 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

                                                                   T: 28. 2. 2018 

 
30. Rozpočtové opatření ODM odboru dopravy a majetku – rozvoj cyklistiky 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: momentálně řešíme záměr druhé ledové plochy a poté budeme řešit stezku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

75/18 

Rozpočtové opatření ODM odboru dopravy a majetku – rozvoj 

cyklistiky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 647,41 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech Magistrátu města Ústí nad 

Labem vytvořených v roce 2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních 

výdajů ve výši 3 647,41 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3 647,41 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 
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31. Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku (investiční část výdajového 

rozpočtu) 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: investice na „Nákup ponorných čerpadel“  

- o čerpadla se budou starat MS  

- čerpadla se do vrtů ještě nedala 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

76/18 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(investiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 150,00 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

150,00 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku sk. č. 04 ve výši 150,00 tis. Kč u akce „Nákup 

ponorných čerpadel“ 

 

32. Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku (neinvestiční část 

výdajového rozpočtu) 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: převod finančních prostředků do rozpočtu 2018  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

77/18 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(neinvestiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  
1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku  
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k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných  

rozpočtových finančních prostředků ve výši 9.300,04 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

9.300,04 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku o částku 9.300,04 tis. Kč 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

                                                                                                                     T: 28. 2. 2018 
 

33. Statut Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

78/18 

Statut Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Statut „Ceny primátora/primátorky statutárního města Ústí nad Labem“ dle přílohy 

tohoto usnesení 

 

34. Využití finančních prostředků na Městské akce 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: informativní materiál, kdy navrhujeme akce, které se pořádaly minulý rok 

- jedná se o „Společenské posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen“, „Noc Kostelů“, 

„Vesele do školy“, Svátky seniorů“, „Ples statutárního města Ústí nad Labem – 2: ročník“, 

„Novoroční ohňostroj města Ústí nad Labem“ a přidáme tam ještě Vánoce  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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79/18 

Využití finančních prostředků na Městské akce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s využitím finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb z oblasti ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na realizaci a 

úhradu nákladů spojených s městskými akcemi v roce 2018 pořádanými statutárním 

městem Ústí nad Labem 

 

35. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: pan Ivo Jiroušek žádá o dotaci 200 tis. Kč na „Převozní loď Marie“ – nikdo jiný 

nikdy nežádal  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

80/18 

Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 Odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast ostatní činnost „Lodní doprava“ a s následným 

uzavřením smlouvy s Ivo Jirouškem (IČ 13473867) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy na cyklostezce 

Vaňov – Píšťany - Vaňov“ ve výši 200.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem 

T: 28. 2. 2018 

 

36. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o finanční prostředky, které byly uspořené – navrhujeme dát +500 tis. Kč 

do Vánoc  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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81/18 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství ve výši 3 515,30 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

3 515,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

1 070,30 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

445,00 tis. Kč v položce Rezerva odboru 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz Městským službám Ústí nad Labem, p. o. ve výši 2 000 tis. Kč 

na realizaci generální opravy kostky MMIS 06 

 

37. Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního příspěvku Městských 

službám Ústí nad Labem, p. o. 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přidělení finančních prostředků na zpracování projektové 

dokumentace „Nosná konstrukce stropu pod saunovým provozem Městských lázní“ ve 

výši 111.700 bez DPH 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

82/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ a FO – poskytnutí investičního 

příspěvku Městských službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a finančního odboru ve 

výši 111,70 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 111,70 tis. Kč -

  investiční rezerva FO sk. č. 03  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č.. 04 ve výši 111,70 tis. Kč Městských službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL – PD – rekonstrukce stropu pod 

saunovým provozem Městské lázně“ 
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38. Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky 

z roku 2017 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: nový návrh na usnesení – v bodě B) 1. se jedná o částku 

21 314,40 tis. Kč 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

83/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 4 509,30 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 509,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 432,50 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 076,80 tis. Kč v položce oprava a údržba – sociální oblast 

a ostatní 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 2 000,00 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS  o částku 2 000,00 tis. Kč 

v položce oblast kultury 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních prostředků 

ve výši 970,90 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním investičních výdajů v celkové  výši 970,90 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 o částku 

6,90 tis. Kč na investiční akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní jídelny – PD“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, s. č. 03 o částku 

964,00 tis. Kč na investiční akci „MŠ Zvoneček – stavební úpravy stravovacího 

pavilonu – vybudování keramické dílny“ 

B )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 21 314,40 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 
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a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 21 314,40 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 21 314,40 tis. Kč v položce oprava a údržba 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 28. 2. 2018 

 

39. Rozpočtová opatření OMOŠ – úspora finančních prostředků v roce 2017  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: úspora 8 917 300 Kč – navrhujeme je převést na stavební úpravy 

ZŠ Mírová, DS Severní Terasa a ZŠ Stříbrnická  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

84/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – úspora finančních prostředků 

v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 3 917,30 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 3 917,30 tis. 

Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 3 917,30 tis. Kč v položce oprava a údržba  

(Stavební úpravy vstupních prostor – ZŠ Mírová – 1 306,80 tis. Kč  

a Stavební úpravy pavilonů A1, A2, B2 - výdej jídel – Domov pro Seniory 

Severní Terasa – 2 610,50 tis. Kč) 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství výši 5 000,00 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

5 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 5 000,00 tis. Kč v položce oprava a údržba  

(Oprava šaten a zázemí bazénu – ZŠ Stříbrnická) 
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40. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: souhlas s přijetím daru 150 tis. Kč od nadace ČEZ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

85/18 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 150 000 Kč určeného na pořízení stínících 

plachet od společnosti NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4, 

do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  d ě k u j e 
1. dárci za poskytnutý peněžitý dar  

 

41. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy 

Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: p. ředitelka podala rezignaci ke dni 30. 6. 2018 - vyhlašujeme nové 

VŘ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

86/18 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Aleny Kroupové na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské 

školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace ke dni 

30. 6. 2018, v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Mgr. Aleně Kroupové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček 
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a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy 

Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství 

Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce 

  Jana Vrkočová, pedagog MŠ Zvoneček 

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2018 jmenován 

nový ředitel Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace 

T: 9. 5. 2018 

 

42. Koncepce možností navýšení kapacit mateřských škol 

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: novelou školského zákona máme každý rok nastaveno, že zákonem je 

dáno přednostní přijetí dětí určitého věku, které je uvedeno v tabulce  

- v letošním školním roce 2017/2018 byly přednostně přijaty 4leté děti  

- v roce 2018/2019 bude přednostní přijetí 3letých dětí a v roce 2020 /2021 bude přednostní 

přijetí 2letých dětí 

- nebezpečí pro každou obec, že udělá investiční akce, ale nenaplní tím třídu, protože rodiče 

nebudou chtít dát děti do školky  

- pro demografický vývoj byla využita Populační kalkulačka SCC - z toho je 

propočítáno, kolik nám bude chybět tříd a kantorů 

- podle správního odvodu by nám mělo nastoupit 265 dětí, ale není to přesné – odráží se 

nám do toho migrace  

- místa nám budou chybět, ale nejsme schopni říci kolik přesně  

 

Ing. Nechybová: ZŠ Kamenná – na posledním jednání ZM Střekov paní starostka stále trvala 

na využití objektu Kamenná neziskovou organizací a informovala veřejnost, že by tam 

měla být organizace DS Mozaika, která zajišťuje předškolní zařízení - je to absolutní 

nesmysl  

- kdybychom tam měli svou mateřskou školku, tak by to pro nás i občany bylo finančně 

výhodnější, ale obvod nám nechce vyjít vstříc  

- napsala bych žádost vedení střekovské radnice s odkazem na ukazatele, který nám 

jednoznačně ukazují, že kapacita našich školek nebude dostatečná  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: Střekovský obvod má 393 dětí, které by měly do mateřských škol 

nastoupit a pořád můžeme předpokládat, že se to bude navyšovat  
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MUDr. Madar: od roku 2020 má město velký problém a musíme využít všechny 

budovy, které máme ve vlastnictví a jsou vhodné na vybudování školek 

 

Mgr. Javorčák: doplnit termín 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: do konce roku  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 

 

87/18 

Koncepce možností navýšení kapacit mateřských škol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o výhledu demografického vývoje počtu dětí ve věku od 2 do 6 let 

a možnosti navýšení kapacit mateřských škol 

B )  uk lád á  

1 .  odboru investic a územního plánování 

a) zahájit činnosti na přípravě projektové dokumentace na opravu objektu v ulici 

Poláčkova 3236/2  

T: 28. 2. 2018 

 

43. Rozpočtová opatření KT 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Javorčák: jedná se o zasmluvněné peníze z loňského roku na proplacení faktur 

z městského informačního systému Metropolnetu - prosincová faktura nemohla být 

proplacená 

- jsou to peníze, které náleží Metropolnetu 

-  návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

88/18 

Rozpočtové opatření KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 4 019,43 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 4 019,43 tis. Kč 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

4 019,43 tis. Kč v položce Městský informační systém  

 

44. Rozpočtové opatření KP 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

89/18 

Rozpočtové opatření KP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 388,68 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto:   

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 388,68 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

9,08 tis. Kč v položce mimořádné situace 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

379,60 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 939,32 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

939,32 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

939,32 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

45. Poskytnutí peněžitého daru  

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora Českému rybářskému svazu 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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90/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

  
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace 

Ústí nad Labem, se sídlem Masarykova 242/155, 400 01 Ústí nad Labem, 

IČ: 00482846, zastoupenému panem předsedou Mgr. Milanem Schořem, na obnovu 

požárem zničené společenské místnosti na Sádkách Chlumec  

 

Různé: 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Pavel Dufek    _______________________________________ 

 

 

 

 

Lukáš Konečný   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

MS – městské služby     VŘ – výběrové řízení  

DH – dětské hřiště     MO – městský obvod  

ZM – zastupitelstvo města     RM – rada města 

ÚD – úřední deska     MK – majetková komise 

 


