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 Z Á P I S  

z 6. jednání Rady města Ústí nad Labem 

ze dne 30. 3. 2016 

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města. 

Omluveni: 

Ověřovatelé zápisu: Dufek Pavel 

MUDr. Madar Jiří 

 

Zapisovatelka: Lenka Pucová, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

Hlasování o programu jednání: 4,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

Plnění usnesení RM 

Úprava návrhu usnesení k bodu č. 16 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 20, 21, 22, 23, 31, 36, 37 a 39 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

       

Mgr.Javorčák: kompletní přehled vč. trvajících úkolů předložen na stole 

- dotaz k RM, v jakých intervalech chce předkládat takto kompletní zprávu  

Závěr: 1x za 2 měsíce 

- 1 nesplněný úkol, nikoliv naší vinou – usn. č. 122/16 uloženo p. primátorce 

podepsat dohodu s ÚP na APK  –  dohoda stále na ÚP, MP to již opakovaně 

urgovala, máme příslib, že nám ji zašlou dnes nebo zítra podepsanou z jejich 

strany – nenavrhuji posun termínu, k podpisu dohody dojde po jejím obdržení od 

ÚP 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

164/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 
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2. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 
 
Ing.Bakule: předloženo RO - jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015  

-  žádáme o jejich převedení do r. 2016 – využít v rámci činnosti MP – na mzdy, 

bezpečnostní věci  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
 

165/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 2 138,10 tis. Kč takto:  

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2 138,10 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie ve výši 

2 138,10 tis. Kč takto:  

- v položce mzdové prostředky 1 607,50 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné 530,60 tis. Kč  
 

40. Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru – II. 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 
  

Ing. Bakule: RO ve výši 120 tis. Kč z rezervy FO – použití na vybavení detašovaného  

pracoviště MP v Zanádraží – pořízení nábytku, PC, lampiček atd.  

- vše bude hotové do stanoveného termínu  

Hlasování: 4,0,0 

 

166/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru – II. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 120 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

finanční rezerva o částku 120 tis. Kč 

 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce 

provozní výdaje o částku 120 tis. Kč - na zřízení detašovaného pracoviště 

městské policie v zanádražním prostoru 
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3. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí - státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing.Šťastná: předloženo RO v uvedené oblasti – OSV přijme nevyčerpané prostředky z r.  

2014 a 2015 – budou použity na úhradu výdajů na uvedenou činnost v důvodové  

zprávě 

- 1 smlouva byla ukončena na žádost pěstounů  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

167/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí - státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 3 368 tis. Kč – pokrytí nákladů 

na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto:    

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 368 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 368 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pěstounskou péči  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 48 tis. Kč – snížení nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož 

i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou 

působností takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pěstounskou péči  

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 411,64 tis. Kč takto:  

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků na účtu 

Státního příspěvku na výkon pěstounské péče – tř. 8 financování ve výši 

4 411,64 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 411,64 tis. Kč 

v položce účel. prostředky na pěstounskou péči  

 

 

4. Veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad 

Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: VZ na pojištění odpovědnosti pro statutární město, jednotlivé MO i p.o.   

města  

- stávající pojistná smlouva byla podepsána ještě před legislativní změnou 
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- od 1. 1. 2014 – úprava OZ, jedná se o zakázku nadlimitní – musí se schválit 

předběžné oznámení této VZ, její vyhlášení i odůvodnění  

- v materiálu obsažena i smlouva o společném postupu zadavatelů při 

centralizovaném zdávání  

- ta již koluje mezi p.o., ředitelé ji podepisují – poté bude možné VZ vyhlásit  

MUDr.Madar: dotaz, proč nelze pojistit děti v MŠ?  

Mgr.Studenovský:  u MŠ – pojišťovat nemůžeme, nelze tak činit za 3. subjekty, bylo by lehce  

napadnutelné, rodič si musí pro dítě pojištění zajistit sám  

Ing.Nechybová: smlouva o společném postupu – je tam uvedena jednotka sboru dobrovolných  

hasičů Střekov, proč tam není uveden sbor hasičů Neštěmice? 

Mgr.Studenovský: jednotku sboru má Střekov zahrnut jako organizační složku, u Neštěmic  

obdobná situace jako u MŠ (třetí subjekt) 

p.Dufek: byly doplněny některé typy pojištění, které nebyly v původní smlouvě o pojištění 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

168/16 

Veřejná zakázka „Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární 

město Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. předběžné oznámení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti 

za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem“  

2. odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti za újmu pro 

Statutární město Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání veřejné 

zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad 

Labem“ 

B )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Pojištění odpovědnosti za újmu 

pro Statutární město Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

8.400.000 Kč bez DPH formou otevřeného řízení, a to po uplynutí zákonem 

stanovené jednoměsíční lhůty ode dne zveřejnění předběžného oznámení dle bodu 

A) 1. tohoto usnesení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Pojištění odpovědnosti za újmu pro 

Statutární město Ústí nad Labem“ 

C )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Janu Houškovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

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

„Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování uchazečů 

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

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

„Pojištění odpovědnosti za újmu pro Statutární město Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Houškové 
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D )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Jana Houšková, referentka odd. veřejných zakázek PO 

b) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

c) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

d) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM 

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

2. náhradníci: 

a) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

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

c) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM 

d) Jan Hodný, technik ODM 

e) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí odd. provozně technického OMOŠ 

 

5. Výběr vítězného uchazeče ve veřejné zakázce „Správa a údržba Městských sadů 

v Ústí nad Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: tato zakázka je rozdělena na 2 části:  

- část I.: správa a údržba zeleně v Městských sadech 

- část II.: správa a údržba vodních prvků v MS  

- v materiálu uvedeny společnosti, které se do jednotlivých částí přihlásily (tabulky) 

- uveden přehled o vyloučených uchazečích (v I. části 5, v II. části 2) 

- umístění uchazečů uvedeno pod bodem A) 1. – na I. část, bod bodem A) 2. II. část 

- u I. části doporučujeme uzavřít smlouvu se spol. AVE s částkou 13,9 mil. Kč bez 

DPH 

- u II. části J&T s částkou 3,031 mil. Kč bez DPH 

- vzhledem k nabídce MO město jsme ušetřili 7,5 mil. Kč  

Ing.Nechybová: do kdy běží lhůta pro podání námitek v rámci vyloučení? 

- došlo ke snížení nabídkové ceny VŘ  

Mgr.Studenovský:  vyloučení posíláno v několika vlnách – lhůta je do konce tohoto týdne,  

poté poběží lhůta ohledně usnesení RM (15 dní na námitky) – poté bude možné  

uzavřít smlouvy 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

169/16 

Výběr vítězného uchazeče ve veřejné zakázce „Správa a údržba 

Městských sadů v Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba Městských sadů 

v Ústí nad Labem“ v části I. „Správa a údržba zeleně v Městských sadech“ takto: 

1. AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

2. Rosea v.o.s. 

3. Marius Pedersen, a. s. 

 



Zápis ze 6.RM 

6 

 

2. umístění uchazečů o veřejnou zakázku s názvem „Správa a údržba Městských sadů 

v Ústí nad Labem“ v části II. „Správa a údržba vodních prvků v Městských sadech“ 

takto: 

1. J&T Česká republika s. r. o. 

2. AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

3. Gabriel s. r. o. 

4. Marius Pedersen, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ v části I. 

„Správa a údržba zeleně v Městských sadech“, a to uchazeče, který se umístil na 

prvním místě v pořadí tj. společnosti AVE Ústí nad Labem s. r. o., Neštěmická 

779/4, 40021 Ústí nad Labem, IČ: 61329002, s nabídkovou cenou ve výši 

13.999.835,78 Kč bez DPH  

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

zakázce s názvem „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ v části II. 

„Správa a údržba vodních prvků v Městských sadech“, a to uchazeče, který se 

umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti J&T Česká republika s. r. o., 

Pelhřimovská 301/8, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 24764116, s nabídkovou cenou 

ve výši 3.031.532,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení veřejné zakázky s názvem „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad 

Labem“ v části I. „Správa a údržba zeleně v Městských sadech“ dle ustanovení § 82 

odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, popřípadě třetím místě 

v pořadí  

2. přidělení veřejné zakázky s názvem „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad 

Labem“ v části II. „Správa a údržba vodních prvků v Městských sadech“ dle 

ustanovení § 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě, že uchazeč, který se umístil na prvním místě, 

odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou 

součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, uchazeči, který se umístil na druhém, 

popřípadě třetím místě v pořadí 

 

6. „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ vyhlášení veřejné zakázky 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský:  RM předloženo schválení vyhlášení uvedené VZ 

- nyní RM předložen poslední materiál před vyhlášením VZ 

- projednáno v ZM – schváleno odůvodnění, běží lhůta do konce tohoto měsíce 

MUDr.Madar: dotaz na personální složení komise  

Mgr.Studenovský:  v komisi jsou navrženi externí členové – zajišťoval ODM (nejsou  

interními zaměstnanci) 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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170/16  

„Opravy místních komunikací a jejich součástí“ vyhlášení veřejné 

zakázky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy místních komunikací 

a jejich součástí“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 171.755.000,- Kč 

bez DPH formou otevřeného nadlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Opravy místních komunikací a jejich 

součástí“ 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního odd. právního odboru 

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

„Opravy místních komunikací a jejich součástí“, včetně případného vylučování 

uchazečů 

2 .  Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru 

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

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“, 

včetně případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Mgr. Lucie 

Kinter Radičové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Roman Vlček, ved. odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Jana Houšková, referent odd. veřejných zakázek PO 

e) Ing. Petr Urban, nar. 27. 12. 1948 

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, odd. údržby majetku OPM 

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

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

e) Ing. Jiří Koudelka, nar. XXXXX   

 

7. „Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“ vyhlášení 

veřejné zakázky 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: RM předloženo schválení vyhlášení uvedené VZ 

- jedná se o stavební práce na fotbalovém stadionu 

- ZM dne 23.2.2016 schválilo RO OIÚP (12 mil. Kč na tuto akci) 

- dodržení ceny v rámci schváleného RO 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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171/16 

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun 

A2 a A3“ vyhlášení veřejné zakázky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Městský stadion v Ústí nad Labem 

– dokončení bočních tribun A2 a A3“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

9.580.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Městský stadion v Ústí nad Labem – 

dokončení bočních tribun A2 a A3“ 

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 

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“, 

včetně případného vylučování uchazečů 

2 .  Ing. Janu Houškovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

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

„Městský stadion v Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“, 

včetně případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi 

Wallerové 

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

1. řádní členové: 

b) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

e) Mgr. Vít Zíka, refetent OIÚP 

f) Ing. Petr Hlávka, vedoucí odd. evidence majetku ODM 

2. náhradníci: 

a) Ing. Jana Houšková, referentka odd. veřejných zakázek PO 

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

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

d) Ing. Petra Šináglová, referentka OIÚP 

e) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

8. „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ vyhlášení veřejné 

zakázky 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: obdobná záležitost – stavební práce v ZŠ Neštěmická -  výměna cca 300  

kusů oken 

- cena maximální do výše 7,5 mil. Kč bez DPH 

- potřeba schválení vyhlášení VZ a zadávací dokumentace 

- finanční krytí máme na OMOŠ 

MUDr. Madar: na tuto akci není možné získat dotaci ze Zelené úsporám 

- vyjádření hasičů – výměna oken se musí realizovat do konce tohoto roku  
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p.Dufek: projekty na školy máme připravené, zařazena nová podmínka trvalé ventilace ve  

školách (nestačí větrat okny), musí se v dalších PD dopracovat tato podmínka, tím se  

zvýší cena zakázek  

-  po úpravách v PD se pokusíme získat dotace 

Ing.Nechybová: došlo ke změně podmínek dotačního titulu  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

172/16  

„Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ 

vyhlášení veřejné zakázky 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

7 547 441,81 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

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

Neštěmická 787/38, p. o.“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

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

„Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“, včetně 

případného vylučování uchazečů 

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

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

„Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o.“ včetně 

případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora 

Deutsche 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO 

b) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

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

d) Břetislav Sedláček, technik OMOŠ 

e) Mgr. Marie Čápová, ředitelka ZŠ Neštěmická 

2. náhradníci: 

a) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

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

c) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí provozně technického odd. OMOŠ 

d) Martina Chalupová, referentka OMOŠ 

e) Mgr. Martin Vlček, zástupce ředitelky ZŠ Neštěmická 

 

9. Severočeské divadlo s.r.o. aktualizace společenské smlouvy 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: s ohledem na končící období financování divadla městem a krajem   

navržena aktualizovaná úprava – změny ve financování, dílčí změny týkající se limitu  

zvýšení částky z 200 na 500 tis. Kč u uzavírání smluv o dílo – nemusí být souhlas VH 
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- povinnost svolat VH alespoň 2x ročně  

- materiál musí být předložen do ZM 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

173/16 

Severočeské divadlo s. r. o. aktualizace společenské smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s aktualizovaným zněním společenské smlouvy společnosti Severočeské divadlo 

s.r.o. v předloženém znění 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 20. 4. 2016 

 

10. Zřízení pracovní skupiny k vydání nové OZV o regulaci hazardu 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: předložen návrh na jmenování pracovní skupiny ohledně přípravy nové  

OZV o regulaci hazardu 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

174/16 

Zřízení pracovní skupiny k vydání nové OZV o regulaci hazardu 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1 .  pracovní skupinu k vytvoření návrhu nové obecně závazné vyhlášky města Ústí nad 

Labem o regulaci hazardu ve složení: 

a )  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

b )  Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem 

c )  Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru MmÚ 

d )  Václav Pištora, zástupce organizace Stop hazardu 

e )  Martin Svoboda, zástupce organizace Stop hazardu 

f )  Vít Kučera, zástupce organizace Člověk v tísni 

 

11. Smlouva o spolupráci s UJEP 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr.Studenovský: předložen návrh smlouvy o spolupráci – obě strany se zavazuji kooperovat,  

hájit společně zájmy, přispívat k lepšímu obrazu UJEP i statutárního města 

- konzultováno s UJEP – schváleno v orgánech univerzity  

p.Dufek: vedení města spolupracuje s UJEP v různých oblastech – především ÚP, ochrana  

ovzduší  atd. 



Zápis ze 6.RM 

11 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

175/16 

Smlouva o spolupráci s UJEP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření smlouvy o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Universitou Jana Evangelisty Purkyně v předloženém znění 

 

12. Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, obec Ústí nad Labem, část obce 

Všebořice, katastrální území Všebořice 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing.Šartnerová: předložení návrhu na pojmenování nové ulice „Ke sběrnému dvoru“ – po  

schválení názvu dostane sběrný dvůr č.p. - požadavek vyšel od AVE 

- MO město navrhl uvedený název, jiný objekt se tam nenachází – předkládáme 

navržený název ke schválení 

- občané tam netrefí – nelze zadat do navigace 

- zatím je tam velká cedule k navigaci – provizorní řešení  

p.Dufek: nutné mít adresu u obou sběrných dvorů vzhledem k dohledatelnosti sběrného dvoru 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

176/16 

Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, obec Ústí nad 

Labem, část obce Všebořice, katastrální území Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem názvu nové ulice v lokalitě Všebořice na st. p. č. 898/370, 898/52 v k. ú. 

Všebořice, vyznačené v příloze 1, 2 a 3 na st. p. č. 898/370, 898/52 v k. ú. 

Všebořice, ulice „Ke Sběrnému dvoru“ 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh názvu nové ulice v lokalitě „Všebořice“ dle bodu A)1.  
Zastupitelstvu města 

T:  20. 4. 2016 

 

 

13. Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing.Šartnerová: stahuji bod z programu jednání  
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14. RO ODM 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

 

Ing.Dařílek:  vzhledem k příznivému počasí byl úklid zahájen již minulý týden 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

177/16 

RO ODM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

4 500,- tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 500,- tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

 

15. Provoz a správa veřejného WC v Městských sadech v Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek: stahuji bod z programu jednání  

 

16. Dohoda o využívání komunikací a odstavných ploch 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek: na stole návrh na úpravu usnesení – doplnění bodu b) náhrada za přípravu plochy  

a poskytnutí odborného dozoru  

- doplněno stanovisko Komerční banky 

- dohoda zajišťuje úřadu naplnit své zákonné povinnosti (zákon o získávání a 

zdokonalování odborné způsobilosti vč. prováděcí vyhlášky – uvedení skupin 

vozidel (AM, A1,A2) 

- standardní podmínky mezi poskytovatelem a uživatelem (městem a DP) 

- specifikace podmínky ze smlouvy – vysvětlení zodpovědnosti  

- elaborát KÚ – zpřísnění podmínek – dává všem ORP nad rámec  

- zde bude probíhat jen závěrečná zkouška (jen to, co je povinností úřadu) 

- výcvik si autoškoly provádějí jinde  

- pokud bude dohoda takto schválená – zajístí SpO splnění povinností města (vesty, 

proškolení a další) 

MUDr.Madar: případ zranění – citace podmínek ze smlouvy (bezpečnost ) – navrhuji vypustit 

Ing.Dařílek:  město výcvik neprovádí, vypustíme tuto formulaci 

- celkem 15 zkušebních dní za rok (2 středy v měsíci) – maximum je 20  

- sdružování motorkářů do 1 dne – snaha náklady maximálně snížit, náklady budou 

činit 1 500 Kč/ den + 85 Kč/h bez DPH  

- stanovisko PO je souhlasné, úprava výcviku – úprava textu dle uvedené 

připomínky 

Hlasování o upraveném znění návrhu na usnesení: 4,0,0 
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178/16 

Dohoda o využívání komunikací a odstavných ploch 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dohody o využívání komunikací a odstavných ploch s Dopravním 

podnikem města Ústí nad Labem a.s., v areálu Vozovny trolejbusů ve Všebořicích 

za účelem zajišťování závěrečných zkoušek pro získání řidičského oprávnění 

skupin vozidel AM, A1, A2, A, za těchto podmínek: 

a) cena za využívání komunikace a odstavných ploch bude sjednána ve výši       

85,- Kč/1 hod. bez DPH 

b) za služby spojené s přípravou plochy a odborným dozorem bude připočtena 

paušální cena ve výši 1.500,- Kč bez DPH za každý den konání zkoušky 

z praktické jízdy 

c) na dobu neurčitou 

 

17. Úprava usnesení RM č. 150/16 ze dne 16. 3. 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing.Dařílek:  před uzavřením smlouvy nám ČEZ sdělil, že chce uzavřít smlouvu o smlouvě  

budoucí, proto předložen návrh na úpravu usnesení  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

179/16 

Úprava usnesení RM č. 150/16 ze dne 16. 3. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1 .  usnesení RM č. 150/16 ze dne 16. 3. 2016 v bodě A) 2. takto: 

a) za „uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene“ se doplňuje „uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

18. Zřízení věcného břemene – služebnosti „Průmyslová zóna Severní Předlice,  

Ústí n. L.“ 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

K tomuto bodu nebyla diskuse. 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

180/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Průmyslová zóna Severní 

Předlice, Ústí n. L.“ 
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Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 901/1, 901/32, 901/62, 

vše v k. ú. Předlice, spočívajícího v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

plynárenského zařízení na dobu neurčitou ve prospěch RWE GasNet, s. r. o.,  

IČ 27295567, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku 

náhrad za zřízení věcného břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým 

plánem s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ 

RWE GasNet, s.r.o., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 
 

 

19. Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů financovaných 

z dotací 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: předložen materiál, který vznikl z podnětu ZM, aby bylo pravidelně  

informováno 

- obsahuje nejaktuálnější informace – aktuální stav, některé informace se opakují – 

nedošlo k posunu, čekáme na výsledky odvolání 

- IPRM Mojžíř – doplníme do ZM nové informace, které získáme 

- dále případně doplníme výsledky kontrol, pokud dojde k jejich ukončení  

- také čekáme na výsledky u PHK - zatím je nemáme 

Ing.Nechybová: zálivy a zastávky – popsat podrobněji do ZM stav, jednáme se společností,  

dozorem – uplatňujeme uznatelné náklady (činíme kroky) 

- IPRM Mojžíř – také aktualizace  

- EOS – odešel dotaz na ÚRR –  aktualizace 

- ostatní projekty – uveden chybně datum u platebního výměru (chybný letopočet - 

překlep)  

p.Dufek: EOS – do ZM popsat v jaké je to nyní fázi  

 - PHK – pokud nám nebudou uznány více práce – budeme muset z rozpočtu města 

uhradit, povinnost dorovnat revolvingový úvěr letos, jeho splácení (400 mil.Kč) 

započne od příštího roku  

MUDr.Madar: PHK - úkol pro Ing. Šartnerovou: zahájit jednání s projektantem o chybách  

v projektu 

Ing. Dostálová: DP - realizace projektu byla pro DP, ale žadatelem bylo město, chyba externí  

firmy při administraci dotace  

- odvolání, ÚHOS neshledal žádné pochybení, přesto sankce vyměřena 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

181/16 

Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů 

financovaných z dotací 

 
Rada města po projednání 
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A) b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o aktuálním stavu finančních postihů a hrozeb finančních postihů za 

projekty dotované z fondů Evropské unie 

B) uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit informaci dle bodu A) tohoto usnesení na vědomí Zastupitelstvu města 

T: 20. 4. 2016 

 

20. Uzavření smluvních vztahů: Chabařovice – jezero Milada – Centrální kanalizace, 

SO 05 Podružná přípojka z areálu Hrbovice 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: jedná se o další smlouvy – souhlas s uzavření VB a uzavření smluv  

s městem Chlumec, Chabařovice a ÚK – naším cílem je získat stavební povolení do  

červnového jednání meziresortní komise  

Ing.Nechybová: další krok – posun ve fázi, celková cena 154 tis. Kč 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

182/16 

Uzavření smluvních vztahů: Chabařovice – jezero Milada – 

Centrální kanalizace, SO 05 Podružná přípojka z areálu Hrbovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

 v souvislosti s akcí "Chabařovice – jezero Milada – Centrální kanalizace, SO 05     

Podružná přípojka z areálu Hrbovice“ 

1. se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 308/1, 308/2, 322, 10, 308/9 k. ú. Hrbovice, ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s městem Chlumec, IČ 00391387 

na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle 

Sazebníku pro stanovení úhrady za zřízení práv odpovídajících věcným břemenům 

k pozemkům ve vlastnictví města Chlumec za jednorázovou úhradu 

v předpokládané výši 43.740,-Kč bez DPH 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě s městem Chlumec, IČ 00391387 dle bodu A) 1. 

3. se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1721/1, 1721/4, 1740/3, 1721/3, 1721/2 v k. ú. Chabařovice, 

ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 s městem 

Chabařovice, IČ 00556912 na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného 

břemene bude uzavřena dle Ceníku jednorázových náhrad za věcná břemena města 

Chabařovice za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 72.100,-Kč bez DPH 

4. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s městem Chabařovice, IČ 00556912 dle bodu A) 3. 

5. se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka 

k pozemkům parc. č. 1701 v k. ú.  Chabařovice, ve prospěch Statutárního města 

Ústí nad Labem, IČ 00081531 s Ústeckým krajem, IČ 70892156, zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837 
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na dobu neurčitou, s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena dle 

za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 12.000,-Kč bez DPH 

6. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, s Ústeckým krajem, IČ 70892156, zastoupeným Správou a údržbou 

silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00080837 dle bodu A) 5. 

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

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

Labem                                                                             

                                                                                     T:  20. 4. 2016     

 

21. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - východ" na jezeře 

Milada 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: stahuji materiál z programu jednání do doby znalosti celkové ceny pro město  

Ústí n.L. 

 

22. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 – projekt Rekonstrukce podchodu 

Kamenný vrch 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: souhlas s podáním žádosti  na uvedený projekt – vyhlášení IROP – informace  

o zaměření (na udržitelné formy dopravy) 

- vzhledem k přísným podmínkám a připravenosti projektu doporučujeme uvedený 

projekt podchodu  

- dotace 90 %, spolufinancování ve výši 10 %, nutné předfinancování projektu  

- podchod na Kamenném vrchu – je v havarijním stavu, je využíván žáky přilehlé 

školy + dopravní řešení v ul. Nová  

p.Dufek:  pouze tento projekt bude předložen do výzvy v 4/2016, jiné nejsou připravené do  

finální podoby k předložení žádosti  

MUDr. Madar: doplnit zástupce Střekova  do řídící skupiny 

Ing.Nechybová: informovat ředitele školy o projektu  

Ing. Dostálová:  dle požadavku Mgr. Daduče na ZM – přiložíme vizualizaci do  

materiálu do ZM  

p.Dufek: je to podchod u ZŠ, proto je nutné zajistit dětem bezpečné přejití ke škole  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

183/16 

Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 – projekt 

Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch 
 

Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci 
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a) o vyhlášení 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu 

b) o podmínkách 18. výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci 

Integrovaného regionálního operačního programu 

B )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ dle 

bodu A) tohoto usnesení 

2. se spolufinancováním projektu „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ ve výši 

10% uznatelných nákladů a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž 

předpokládané celkové náklady projektu činí 9 100 000 Kč vč. DPH 

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

(tj. 100 % z celkových nákladů projektu) 

C )  j men u je  

1. řídící skupinu projektu „Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch“ ve složení: 

a) Pavel Dufek, náměstek primátorky 

b) vedoucí Odboru strategického rozvoje 

c) vedoucí oddělení projektů a dotací, OSR 

d) vedoucí Odboru investic a územního plánování 

e) vedoucí Finančního odboru 

f) vedoucí Odboru dopravy a majetku 

D )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

T: 20. 4. 2016 

 

23. Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem - 

Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM – Mobilita za 

rok 2015  

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: standardní postup při předložení monitorovacích zpráv – do ŘV, RM a ZM  

- u IPRM  je to závěrečná (poslední) zpráva 

- Mobilita za r. 2015 - standardní roční monitorovací zpráva  

- doplňkové projekty – naplnění indikátorů – město dále už neneslo odpovědnost, 

nemohli jsme je ovlivnit a pouze jsme monitorovali  

MUDr.Madar: obsáhlé přílohy – jak je budou mít k dispozici členové ZM? 

Ing. Dostálová: přílohy budou na internetu před konání ZM 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

184/16 

Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí 

nad Labem - Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva 

o postupu realizace IPRM – Mobilita za rok 2015  

 
Rada města po projednání  
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A )  s ouh l as í  

1. se závěrečnou monitorovací zprávou o postupu realizace Integrovaného plánu 

rozvoje města Ústí nad Labem Centrum za rok 2015 

2. s roční monitorovací zprávou o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje 

města Ústí nad Labem Mobilita za rok 2015 

B )  u k l á d á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

                                                                                            T: 20. 4. 2016 

 

24. Podání žádostí o dotaci v rámci 33. výzvy programu OP Zaměstnanost 

Předkládá: Ing. Tereza Dostálová, pověřená řízením OSR 

 

Ing. Dostálová: jedná se o výzvu zaměřenou na strategické řízení organizací, zvýšení kvality  

jejich fungování, snížení administrativní zátěže a profesionalizaci veřejné správy 

- vytipována možnost finančně podpořit rozvojové dokumenty města – předložení 2 

žádostí:  1. SUMF –  rámec udržitelné městské mobility města (oblast dopravy) 

- 2. Strategie proinvestorské politiky – bude sloužit k činnosti odd. proinvestorské 

politiky OSR 

- informace o pravidlech financování: 85 % EU, 10 % SR a 5 % spolufinancování, 

zálohová platba v pravděpodobné výši 30 % - vše uvedeno v materiálu  

- informace o finančních tocích u obou případů (lze hradit mzdové prostředky) 

p.Dufek: zpracování SUMF – povinný dokument, který je nutné mít zpracovaný, abychom  

mohli v budoucnu čerpat dotace z IROP nebo ITI 

- o  SUMF již probíhají jednání, základem dokumentu bude generel dopravy, 

z něhož z části vyjde, taktéž bude sloužit jako podkladový materiál pro zpracování 

nového ÚP  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

185/16 

Podání žádostí o dotaci v rámci 33. výzvy programu OP 

Zaměstnanost 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o výzvě číslo 33 v rámci Operačního programu Zaměstnanost 

B )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Strategie proinvestorské politiky Ústí nad 

Labem“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými 

náklady ve výši 3 000 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve 

výši 150 tis. Kč vč. DPH 

2. s podáním žádosti o dotaci na projekt „SUMF – Rámec udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, 

s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 000 tis. Kč vč. DPH 

a předpokládaným spolufinancováním ve výši 150 tis. Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 
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T: 11. 4. 2016 

 

25. Poskytnutí  dotací z Kanceláře primátorky a smlouvy o poskytnutí dotací uzavírané 

mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory na 

„mimořádné akce a události“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing.Kohl: jedná se o poskytnutí dotací z FP 

- přišlo 14 žádostí – projednáno v jednotlivých komisích, výsledkem: 11 

doporučujeme podpořit,  3 nikoliv 

Mgr.Javorčák: FP – používat jako příspěvky na mimořádné akce  

- původně fond v KP, poté přesun pod OKSS – stal se z toho další dotační titul  

- projednáno s Mgr. Studenovským a Ing.Kohlem – přijmout pravidla, která by 

stanovila na jaké mimořádné akce a události a v jaké výši by se prostředky z tohoto 

fondu měly poskytovat = nadefinovat pravidla  

- např. mimořádné příspěvky nebo dary do 20 tis. Kč – bude schvalovat RM  

- úkol pro ing. Kohla vypracovat nová pravidla pro čerpání z FP 

- obrovský nárůst  žádostí o dotace z FP 

Ing.Kohl: v důvodové zprávě uvedeno, o kolik si jednotlivé subjekty žádaly a kolik  

doporučily poskytnout komise  

Mgr.Zrníková: nová pravidla praktikovat až od příštího roku 

p.Dufek: změna podmínek ve třetině roku nevhodná, postup dle nových pravidel až od r. 2017  

MUDr.Madar: vypracování pravidel – medializovat dostatečně dopředu  

Ing.Nechybová: návrh úpravy usn.: ponechat bod A, B, D – bod C) – nesouhlasí – zařadit do  

bodu D) 

MUDr.Madar: org. Člověk v tísni nesplnil podmínky SZK, požádal do FP, byť jde o službu  

potřebnou, bylo požádáno špatně  

- doplnění návrhu na usnesení - úkol pro ing. Kohla vypracovat nová pravidla 

s účinností od 1.1. 2017 

Ing.Nechybová: návrh na úpravu návrhu na usnesení dle diskuse: 

C) bod d) přesun do odstavce D) nesouhlasí – jako bod 2.  

+ bod F 2. Úkol pro ing. Kohla – zpracování pravidel, T: 29.6.2016 

Hlasování o upraveném znění usnesení: 4,0,0 

 

186/16 

Poskytnutí dotací z Kanceláře primátorky a smlouvy o poskytnutí 

dotací uzavírané mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a příjemci dotací v oblastech podpory na „mimořádné akce 

a události“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění smlouvy o poskytnutí dotace a následně uzavření smluv mezi poskytovatelem 

a příjemci dotací na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem o schválení 

poskytnutí dotace 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  
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a sociálních  služeb, určených na oblast „mimořádné akce a události“ a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Ústecký dětský sbor z. s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „IV. Benefiční koncert Zpíváme pro Tebe 2016“ ve výši  

20 tis. Kč 

b) Svaz důchodců České republiky, z.s. (IČ 004 08 182), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Celoročním pořádáním akcí v rámci městského klubu 

seniorů v Domě kultury na rok 2016“ ve výši 17 040 Kč 

c) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „25 let UJEP - publikace  

k výročí“ ve výši 20 tis. Kč 

d) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Mezinárodní konference ICTKI 

2016“ ve výši 15 tis. Kč 

e) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje (IČ 70886300), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Výročí 70. let od založení Okresního veřejného 

požárního útvaru v Ústí nad Labem“ ve výši 20 tis. Kč 

f) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř (IČ 63153203), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s nákupem „Dýchací přístroj pro Sbor dobrovolných 

hasičů Mojžíř“ ve výši 39,8 tis. Kč 

g) Krajská zdravotní a.s. (IČ 25488627), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „XXXIII. Celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny 

s mezinárodní účastí“ ve výši 50 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na oblast „mimořádné akce a události“ těmto 

subjektům takto: 

a) Svaz Maďarů žijících v českých zemích (IČ 196797), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „programem činnosti maďarské národnostní menšiny v Ústí 

nad Labem na rok 2016“ ve výši 20 tis. Kč 

b) Okresní rada Asociace školních a sportovních klubů České Republiky Ústí nad 

Labem (IČ 44557523), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ples ústeckých učitelů - 10. ročník“ ve výši 20 tis. Kč 

C )  s ouh l as í  

1. se zněním smluouvy a následným uzavřením smluv mezi poskytovatelem  

a příjemci dotací na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem  

o schválení poskytnutí dotace 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na oblast „mimořádné akce a události“  

a následným uzavřením smluv s těmito subjekty takto: 

a) Aeroklub Ústí nad Labem (IČ 18381928), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Uznáním statutu letiště Ústí nad Labem“ ve výši  

110 tis. Kč 

b) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II (IČ 75115905),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s nájmem v rámci činnosti  

„SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Labem II“ ve výši 30 tis. Kč 

c) Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu (IČ 69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Pomoc obětem trestných činů“ ve výši 50 tis. Kč 
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D )  n es ouh l as í  

1. sposkytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  

služeb, určených na oblast „mimořádné akce a události“ spolku DRUG-OUT Klub, 

z. s. (IČ 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Ambulantní 

a diktologické služby – program pro rodiny a mladistvé z Ústí nad Labem“  

2. Člověk v tísni, o.p.s. (IČ: 25755277) na „částečné zajištění poskytované sociální 

služby Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 98,5 tis. Kč 

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

b) zpracovat a předložit RM návrh „Pravidel pro poskytování finančních příspěvků 

na mimořádné akce a události“ 

T: 29. 6. 2016 

G)  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 20. 4. 2016 

 

26. Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám 

sociálním v roce 2016 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing.Kohl: předložen návrh na poskytnutí dotací u nestátních sociálních služeb a služeb  

blízkých službám sociálním na r. 2016 

- přišlo celkem 84 projektů, z toho 5 pro porušení zásad bylo vyřazeno 

- rozdělovaná částka je 9,4 mil. Kč,  schváleno navýšení o 1 mil. Kč na minulé RM 

- do jednotlivých žádostí lze nahlédnout na odboru  

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 4,0,0 

 

187/16 

Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2016 
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 „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Domov pro seniory Dobětice, p.o. (IČ:44555407), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Přenesení a rozšíření konceptu Bazální stimulace do péče 

o uživatele služby domov pro seniory“ ve výši 8 500,- Kč 

b)  Domov pro seniory Dobětice, p.o. (IČ:44555407), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Zavádění celistvého konceptu Smyslové aktivizace do 
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péče o uživatele s demencí“ ve výši 32 512,- Kč 

c) Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. (IČ:4455326), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Aktivizace seniorů 2016“ ve výši 17 163,- Kč 

d) Self Help Ústí na Labem (IČ:68954085), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle 

žádosti „Svépomocné aktivity“ ve výši 20 000,- Kč 

e) Centrum podpory zdraví z.ú. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle 

žádosti „Cvičení mentálně postižených“ ve výši 25 000,- Kč 

f) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 

„Rodiny na jedné lodi 2016“ ve výši 31 100,- Kč 

g) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Šance pro všechny – Chci mámu i tátu“ 

ve výši 30 000,- Kč 

h) CESPO, o.p.s. (IČ:70819882), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností dle projektu „Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši       

28 000,- Kč 

i) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ: 26593661), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 

10 000,- Kč 

k) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace Ústí nad 

Labem (IČ:44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle žádosti „OV STP v ČR“ 

ve výši 24 835,- Kč 

l) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 

(IČ:65399447), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit 

svépomocného charakteru v sociální oblasti dle žádosti „Svépomocné aktivity 

Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých“ ve výši 24 835,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ spolku KIWANIS klub Ústí nad Labem, o.s. (IČ:66112991), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle 

žádosti „Kiwanis panenka pro nemocné děti“  

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily“ ve výši 130 570,-Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Dům pokojného stáří sv. Ludmily – domov se zvláštním režimem“ 

ve výši 49 269,-Kč 

c) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Komunitní centrum pro děti Světluška“ ve výši 65 000,-Kč 
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d) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum služeb pro rodinu Světluška“ ve výši 145 968,-Kč 

e) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo“ ve výši           

34 000,-Kč 

f) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka“ ve výši 

36 000,-Kč 

g) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 120 000,-Kč 

h) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 180 000,-Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 220 000,-Kč 

j) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 114 123-Kč 

k) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ:44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Centrum pro rodinu 

Ovečka“ ve výši 58 068,-Kč 

l) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Domácí 

hospicová péče OPORA“ ve výši 104 421,-Kč 

m) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 636 319,-Kč 

n) OPORA (IČ:63154935), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství OPORA“ ve výši 25 621,-Kč 

o) Prosapia, z.ú., společnost pro rodinu (IČ:69411239), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Denní centrum pro seniory Ústí nad Labem“ ve výši 

95 625,-Kč 

p) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“ ve výši 

95 000,-Kč 

q) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

terapeutické dílny“ ve výši 270 000,-Kč 

r) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 60 000,-Kč 

s) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociální 

rehabilitace“ ve výši 442 000,-Kč 

t) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

komunitní tým – sociální rehabilitace“ ve výši 115 000,-Kč 

u) Fokus Labe (IČ:44226586), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 380 000,-Kč 

v) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ:44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 380 000,-Kč 

w) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní program“ ve výši 160 000,-Kč 

x) DRUG-OUT Klub, z.s. (IČ: 44554559), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 180 000,-Kč 

y) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 
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142 000,-Kč 

z) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby závislé na návykových 

látkách“ ve výši 47 000,-Kč 

aa) WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terapeutická komunita WHITE LIGHT I.“ ve výši 261 000,-Kč 

bb) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 372 000,- Kč 

cc) Helias Ústí nad Labem, o.p.s. (IČ:27324001), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence u osob s mentálním postižením, s tělesným 

postižením a s poruchou autistického spektra“ ve výši 215 000,-Kč 

dd) Agentura Osmý den, o.p.s. (IČ:26667649), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 60 000,-Kč 

ee) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 80 000,-Kč 

ff) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace – pracovní trénink“ ve výši 53 000,-Kč 

gg) JURTA, o.p.s. (IČ:63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 135 000,-Kč 

hh) Bateau z. s. (IČ:01507311), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 25 000,-Kč 

ii) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Rok zdravého smíchu (SAS DC)“ ve výši 274 000,- Kč 

jj) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 122 000,-Kč 

kk) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi“ ve výši 25 000,-Kč 

ll) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 289 000,-Kč 

mm) Člověk v tísni, o.p.s. (IČ: 25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 323 301,-Kč 

nn) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 252 875,-Kč 

oo) Poradna pro integraci, z. ú. (IČ:67362621), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 70 000,-Kč 

pp) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (IČ:70100691), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 27 000,-Kč 

qq) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva (IČ:70100691), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 143 646,-Kč 

rr) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Terénní 

program v Ústí nad Labem“ ve výši 92 446,-Kč 

ss) Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy, o.p.s. (IČ:26670763), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši                

59 291,-Kč 

tt) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Telefonická 

krizová pomoc“ ve výši 160 000,-Kč 

uu) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Centrum 

krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 455 000,-Kč 



Zápis ze 6.RM 

25 

 

vv) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Intervenční 

centrum, Ústecký kraj “ ve výši 235 000,-Kč 

ww) Spirála (IČ:68954221), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Odborné 

sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

xx) HEWER, z.s. (IČ:66000653), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Osobní asistence pro občany města Ústí nad Labem“ ve výši    

15 000,-Kč 

yy) Ústecký Arcus, z.s. (IČ:44553374), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro uživatele sociální služby 

s onkologickým onemocněním a jejich blízké“ ve výši 80 000,- Kč 

zz) Sociální agentura, o.p.s. (IČ:26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením“ 

ve výši 80 000,-Kč 

aaa) Sociální agentura, o.p.s. (IČ: 26540495), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 110 000,-Kč 

 

bbb) Demosthenes, o.p.s. (IČ:25421018), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 140 000,-Kč 

ccc) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „SOCIÁLNÍ 

PORADENSTVÍ PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ ÚSTÍ NAD LABEM“ 

ve výši 10 000,-Kč 

ddd) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „SOCIÁLNĚ 

AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ ÚSTÍ NAD 

LABEM“ ve výši 10 000,-Kč 

eee) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje 

(IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle projektu „TLUMOČNICKÉ 

SLUŽBY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ ÚSTÍ NAD LABEM“ ve výši 

30 000,-Kč 

fff) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Udržení stávajících služeb následné sociální rehabilitace 

ID 518035 v roce 2016“ ve výši 30 000,-Kč 

ggg) TyfloCentrum Ústí nad Labem o.p.s. (IČ:25453629), na částečnou úhradu 

nákladů dle projektu „Udržení stávajících služeb průvodcovské a předčitatelské 

ID 7124970 v roce 2016“ ve výši 30 000,-Kč 

hhh) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 40 000,-Kč 

iii) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnická služba pro osoby se sluchovým postižením 

a kombinovaným postižením“ ve výši 40 000,-Kč 

jjj) Tichý svět, o.p.s. (IČ:26611716), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 20 000,-Kč 

kkk) Tyfloservis, o.p.s. (IČ:26200481), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociální rehabilitace těžce zrakově postižených a kombinovaně 

postižených osob“ ve výši 140 000,-Kč 

lll) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. (IČ: 26593661), 

na částečnou úhradu nákladů dle projektu „Osobní asistence“ ve výši    
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50 000,-Kč 

mmm) Mateřské centrum Sluníčka (IČ:27001709), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Krok ke kariéře“ 

ve výši 18 064,-Kč 

nnn) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ:70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Kurz Silní rodiče – 

Silné děti 2016“ ve výši 53 064,-Kč 

ooo) Dobrovolnické centrum, z.s. (IČ: 70225842), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Ve dvou se to lépe 

táhne v Ústí nad Labem“ ve výši 28 064,-Kč 

ppp) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

společnost (IČ:26999234), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Doučování dětí v náhradních rodinách“ 

ve výši 33 064,-Kč 

qqq) YMCA v Ústí nad Labem (IČ:26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Rodinný koutek 

U Zvířátek“ ve výši 13 064,-Kč 

rrr) Kleja, z.s. (IČ:01181491), na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací 

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum Klíček“ ve výši 

23 064,-Kč 

sss) Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s. (IČ:03046958), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti 

„CHALOUPKA pro celou rodinu – prevence a sounáležitost“ ve výši    

48 064,-Kč 

ttt) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ:27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Spolu a aktivně“ 

ve výši 43 064,-Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „podporu sociálních služeb a služeb blízkých 

službám sociálním“ těmto subjektům: 

a )  WHITE LIGHT I, z.ú. (IČ:64676803), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „RELIéF – poradenské a vzdělávací centrum“ 

b )  Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ 

c )  Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Mixér“ 

d )  Člověk v tísni, o.p.s. (IČ:25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní kluby 2016“ 

e )  In IUSTITIA, o.p.s. (IČ:26569655), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradna Justýna“  

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

G)  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  
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a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 20. 4. 2016 

 

27. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing.Kohl: obsáhlý materiál, přišlo velké množství žádostí – vše je popsáno v důvodové zprávě 

- členové ZM mohou nahlédnout do jednotlivých žádostí na odboru  (je jich hodně) 

- v případě schválení těchto žádostí -  bude příp. vyhlášeno 2. kolo (zbyde více jak 

800 tis. Kč) 

- informace o výsledcích jednání komise jsou uvedeny (hlasování) 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

188/16 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 

 
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 „podporu celoroční kulturní činnosti“ a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

a) „Pro kompot“ (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Galerie Buňka - výstavní program a galerijní provoz“ ve výši  

49 tis. Kč 

b) 2HHolinger, s.r.o. (IČ 64049922), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Koncerty současné alternativní hudby na různých místech Ústí nad Labem 

2016“ ve výši 50 tis. Kč 

c) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností „Projektu Fusion - pop-rockový pěvěcký sbor 

a kapela pro děti a mládež od 13 do 18 roků“ ve výši  

15 tis. Kč 

d) Církvická kulturní společnost, z.s. (IČ 27053989), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Pořádáním koncertů v Církvickém kostele Nanebevzetí Panny 

Marie“ ve výši 30 tis. Kč 

e) Česká křesťanská akademie, z.s. (IČ 15887472), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Přednáškovou činností pořádanou místní skupinou České 

křesťanské akademie působící v Ústí nad Labem“ ve výši 10 tis. Kč 

f) „Klub ochotníků a přátel loutkového divadla“ (IČ 68974558), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s „Provozováním loutkového divadla“ ve výši 

45 tis. Kč 

g) OB Mladá Ústí n L Neštěmice (IČ 75051885), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Udržováním krojů, praporu, majky, schůzovní činností, cestovným 

na folklórní festivaly v rámci ČR, výročními zasedáními a sjezdy obcí a žup 

v celé ČR, tradice“ ve výši 10 tis. Kč 

h) OBRAZ DOBY, z.s. (IČ 02152941), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „celoročním výstavním programem Deska 2016“ ve výši  
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25 tis. Kč 

i) Via Europa, z.s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených 

se „Zajištěním celoročních aktivit“ ve výši 25 tis. Kč 

j) zapsaný spolek H_aluze (IČ 22734236), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Vydáváním Literárně-kulturního časopisu H_aluze“ ve výši 30 tis. Kč 

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

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturní akce mezinárodního 

charakteru“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem (IČ 44555598),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „Účastí Dívčího komorního sboru 

PF UJEP Ústí nad Labem na 24. ročníku Mezinárodního festivalu akademických 

sborů IFAS Pardubice 2016“ ve výši 27 tis. Kč 

b) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů  spojených  s účastí  na   „14. Vinařských Litoměřicích“ ve výši 

30 tis. Kč 

c) Výtvarná skupina „SPOLU“, o.s. (IČ 44553498), na částečnou úhradu nákladů 

spojených se „Sochařským sympóziem a malířským plenérem Zubrnice 2016“ 

ve výši 25 tis. Kč 

d) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Uměleckým turné Ústeckého dětského sboru - Florencie, Itálie“ 

ve výši 34 tis. Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu“  

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem takto: 

a) Benda Arts o.s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční koncerty Bendova komorního orchestru a jeho hostů“  

ve výši 31 tis. Kč 

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

a sociálních služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Za Sebuzín Krásnější, z.s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Advent v Sebuzíně“ ve výši 8 tis. Kč 

b) Mgr. Aleša Kymličková (IČ 46731890), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Štědrovečerní zpívání“ ve výši 10 tis. Kč 

c) ARS PORTA BOHEMICA, z.s. (IČ 26612593), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mezinárodní výstava fotografií Společný prostor“ ve výši 

10 tis. Kč 

d) Contact Line, o.p.s. (IČ 26636280), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohádkové Vánoce od Mrazíka“ ve výši 6 tis. Kč 

e) Culture line o.s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hrnečku vař 2016“ ve výši 10 tis. Kč 

f) CZECHBLUES o.s. (IČ 27052605), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Střekovské hudební léto“ ve výši 40 tis. Kč 

g) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den seniorů aneb Pravá česká veselice“ ve výši 25 tis. Kč 

h) Ing. Karel Opatrný (XXXXX), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„14. prvomájový festiválek“ ve výši 10 tis. Kč 

i) Ing. Lenka Kocmanová Taussigová (IČ 72752751), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Krása pomáhá dětem 11“ ve výši 23 tis. Kč 
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j) Jolana Vaverková (IČ 48309788), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Čajů fest“ ve výši 16 tis. Kč 

k) Marek Korbélyi (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 15 tis. Kč 

l) Liběna Kováříková (IČ 74653903), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Retrodiskotéka s tombolou“ ve výši 15 tis. Kč 

m) Martin Říhovský (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební večery v domově pro seniory a azylovém domě - Ústí nad 

Labem 2016“ ve výši 8 tis. Kč 

n) Martin Říhovský (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecké Jazzové večery“ ve výši 25 tis. Kč 

o) Mgr. Vlastimil Kobrle (XXXXX), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Koncert Filharmonického komorního orchestru“ ve výši 30 tis. Kč 

p) Misslareuth 1990.Mitte Europa e.V. (IČ 68780451), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Goethe a Hafis v rámci 25. Festivalu Mitte Europa“ 

ve výši 20 tis. Kč 

q) Nosek Martin (XXXXX), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Výroční koncert k 20. letům ústecké kapely Houba“ ve výši  

30 tis. Kč 

r) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Rotahufest X.“ ve výši 17 tis. Kč 

s) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „6. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 20 tis. Kč 

t) ORTOPEDICKÉ CENTRUM s.r.o. (IČ 25410075), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Svatomartinské víno 2016“ ve výši 25 tis. Kč 

u) Pánková Mária (IČ 75255286), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Taneční koncert TS Scenic“ ve výši 17 tis. Kč 

v) „Pro kompot“ (IČ 22712143), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „PechaKucha Night Ústí nad Labem“ ve výši 17 tis. Kč 

w) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 27026876), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Poznáváme naše tradice aneb Výtvarné dílny pro všechny“ 

ve výši 11 tis. Kč 

x) Romance (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 16 tis. Kč 

y) SIA Care z.s. (IČ 04174020), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Letem světem aneb cesta kolem světa za 7 dní“ ve výši 10 tis. Kč 

z) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace  

Ústí nad Labem (IČ 44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční posezení s hudbou“ ve výši 6 tis. Kč 

aa) Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace  

Ústí nad Labem (IČ 44225466), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Jarní rej seniorů“ ve výši 6 tis. Kč 

bb) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Rudolf Cortés - zatracovaný i milovaný“ ve výši 

15 tis. Kč 

cc) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Pražský chevalier - 75. výročí úmrtí Karla Hašlera“ 

ve výši 15 tis. Kč 

dd) ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s. (IČ 22832734), na částečnou úhradu 
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nákladů spojených s akcí „Vánoce v Čechách, aneb od Adventu ku Štědrému 

dni“ ve výši 14 tis. Kč 

ee) Tomáš Tajchner (XXXXX), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s projektem „Písně pro N“ ve výši 18 tis. Kč 

ff) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Slavnostní koncert k 50. výročí vzniku Ústeckého dětského 

sboru“ ve výši 30 tis. Kč 

gg) Ústecký dětský sbor, z.s. (IČ 22846361), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů“ 

ve výši 20 tis. Kč 

hh) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Café max na ulici“ ve výši 15 tis. Kč 

ii) Via Europa, z.s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených 

 s akcí „Společně do světa“ ve výši 7 tis. Kč 

jj) Via Europa, z.s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „IZS očima dětí“ ve výši 4 tis. Kč 

kk) Via Europa, z.s. (IČ 26672499), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Tradice našich svátků - Velikonoce“ ve výsi 4 tis. Kč 

ll) Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. (IČ 25016016),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Keramické Velikonoce“ 

ve výši 3 tis. Kč 

mm) Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. (IČ 25016016),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Keramický dárek ke Dni 

matek“ ve výši 3 tis. Kč 

nn) Základní umělecká škola - Výtvarné studio, s.r.o. (IČ 25016016),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Vánoce s keramikou“  

ve výši 3 tis. Kč 

oo) Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „IV. Ročník divadelní přehlídky pro děti Ústecká forbínka“ 

ve výši 30 tis. Kč 

pp) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Velikonoční a Adventní koncerty“ ve výši 24 tis. Kč 

qq) Kruh fest, spolek (IČ 03124223), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kulturní festival Kruh“ ve výši 25 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ těmto 

subjektům: 

a )  Za Sebuzín Krásnější, z.s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Den seniorů“  

b )  ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústí se Severem na bruslích“ 

c )  Misslareuth 1990.Mitte Europa e.V. (IČ 68780451), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Videotanec v rámci 25. Festivalu Mitte Europa“ 

d) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „3. ročník Hudebního tábora aneb i Ferda Mravenec 

rád zpívá“ ve výši 10 tis. Kč 

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  
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a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Kulturním programem ve veřejném sále Hraničář“ ve výši          

100 tis. Kč 

b) Dětský sbor Chorea pueri ustensis, z.s. (IČ 04674022), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Celoroční činností dětského sboru Chorea pueri ustensis, 

z.s.“ ve výši 80 tis. Kč 

c) DS Mladá Scéna (IČ 26558441), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoroční činností divadelního souboru Mladá scéna“ ve výši  

100 tis. Kč 

d) Říhovský Martin (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Koncerty komorní hudby - Ústí nad Labem 2016“ ve výši 80 tis. Kč 

e) MgA. Luděk Prošek (IČ 71816755), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Galerie NF - celoroční výstavní program 2016 - provoz umělecké 

galerie – pořádání výstav souč. výtv. umění“ ve výši 35 tis. Kč 

f) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IČ 44555601),  

na částečnou úhradu nákladů spojených s „Vysokou školou (veřejná, státní) - 

oblast vzdělávání a kulturně-společenské aktivity, výzkum a jeho aplikace, 

umělecká organizace“ ve výši 70 tis. Kč 

g) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoročním pravidelným kulturním programem Café Max v roce 2016“ 

ve výši 60 tis. Kč 

h) Veselá Brná z.s. (IČ 04411307), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s „Celoroční činností Veselá Brná z.s.“ ve výši 50 tis. Kč 

i) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Baletního studia“ ve výši 98 tis. Kč 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu asociálních  

služeb, určených na „realizaci kulturní akce mezinárodního charakteru“ 

a s následným uzavřením smlouvy s těmito subjekty takto: 

 

a) MAHA4ALL (IČ 28552253), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„REGGAE AREA 2016“ ve výši 150 tis. Kč 

b) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Reprezentací města Ústí nad Labem na mistrovství světa 

Performing art“ ve výši 100 tis. Kč 

c) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s „Účastí na přehlídce revivalových skupin - International Beatleweek 

2016“ ve výši 60 tis. Kč 

d) Sdružení Romano jasnica (IČ 68974922), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „12. Různobarevný festival“ ve výši 38 tis. Kč 

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  

služeb, určených na „akce mimořádného významu“ a následným uzavřením 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a )  Člověk v tísni, o.p.s. (IČ 25755277), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Jeden svět 2016 v Ústí nad Labem - mezinárodní festival 

dokumentárních filmů o lidských právech“ ve výši 67 tis. Kč 

b )  Korbélyi Marek (IČ 65658469), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Promenádní koncerty“ ve výši 120 tis. Kč 
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c )  KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„KULT - 19. ročník divadelní přehlídky“ ve výši 250 tis. Kč 

d )  Martin Říhovský (IČ 72752823), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Exkluzivní ústecká hudební setkání s J. Svěceným a G. Demeterovou“ ve výši 

70 tis. Kč 

e )  Poradna pro integraci, z.ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Barevná planeta 17. ročník“ ve výši 270 tis. Kč 

f )  Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „X. ročník divadelní přehlídky Ústecká forbína“ ve výši 100 tis. Kč 

4. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních  

služeb, určených na „realizac ikulturních akcí a projektů“ a následným uzavřením 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Bateau z.s. (IČ 01507311), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Life 

and Play“ ve výši 40 tis. Kč 

b) Boháčová Anita (XXXXX), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Dreams come true“ ve výši 20 tis. Kč 

c) Culture line o.s. (IČ 01989448), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„UL-FEST 2016“ ve výši 53 tis. Kč 

d) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Otevřená zahrada Čro Sever“ ve výši 30 tis. Kč 

e) ČESKÝ ROZHLAS (IČ 45245053), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Den otevřených dveří Čro Sever“ ve výši 20 tis. Kč 

f) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Výstava Dům módy/nesnesitelná rychlost bytí“ ve výši          

60 tis. Kč 

g) Veřejný sál Hraničář, spolek (IČ 02816091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Sousedský festival Léto na ulici 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

h) Dream PRO, s.r.o. (IČ 24265951), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 20 tis. Kč 

i) GASTRO NA RYCHTĚ, s.r.o. (IČ 28694791), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „IV. Ústecký pivní jarmark malých a rodiných pivovarů“ 

ve výši 50 tis. Kč 

j) KULT, spolek (IČ 26602598), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Offprogram 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

k) Morpheus Art, s.r.o. (IČ 28693787), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Hudební setkání V“ ve výši 60 tis. Kč 

l) Poradna pro integraci (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. L. 

a okolí“ ve výši 55 tis. Kč 

m) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest“ ve výši 55 tis. Kč 

n) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Freedom dance show party aneb Freeedom slaví 20 let“ 

ve výši 20 tis. Kč 

o) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dancemánia cup 2016 - republiková soutěž tanečních 

formací“ ve výši 20 tis. Kč 

p) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Letní koncert skupiny The Boom Beatles Band and Orchestra 
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2016“ ve výši 50 tis. Kč 

q) „občanské sdružení The Boom“ (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „26. Vánoční koncert skupiny The Boom Beatles Revival band 

and Orchestra 2016“ ve výši 70 tis. Kč 

r) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Malou Alenku si prosím vyzvedněte v Říši divů - 

performativní projekt“ ve výši 41 tis. Kč 

s) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Memoriál Ivana Dejmala - 2. etapa - 70. výročí narození“ 

ve výši 20 tis. Kč 

t) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

s pojených sakcí „Festival Sudety 2016, 8. ročník“ ve výši 50 tis. Kč 

u) Útulek fest, z.s. (IČ 03655989), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Útulek fest 2016“ ve výši 50 tis. Kč 

v) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 02853906), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 25 tis. Kč 

w) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Vánoční galakoncert populární hudby“ ve výši 45 tis. Kč 

x) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Festival Cesta k nám - 12. ročník“ ve výši 55 tis. Kč 

D )  n es ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ tomuto subjektu: 

a )  Mgr. Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Oslavy 700let narození Otce vlasti Karla IV“ 

E )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

F)  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

 

G)  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

a) předložit návrh dle bodu C) a D) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem  

                                                                                        T: 20. 4. 2016 
 

 

28. Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2016 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing.Kohl: obdobný materiál jako u předchozího bodu – opět došlo velké množství  žádostí 

- bodové hodnocení – několik žádostí nedostalo dostatečné ohodnocení 

- vše popsáno v materiálu vč. výsledku jednání komisí, řazeno v tabulkách 

p.Dufek: bod C c) VC v boxu na SKP letos návrh dotace 350 tis. Kč, vloni poskytnuto 200 tis.  

Kč, vloni tato akce nebyla dostatečně reprezentativní pro naše město  

Ing.Kohl: řešila komise – chtěli dát více peněz, klub od kraje dostal v březnu 2016 200 tis. Kč  
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p.Konečný: v minulosti tato akce poskytovala velkou prezentaci města Ústí n.L.,  

v současnosti už to tak není 

 

- návrh na úpravu usn.: bod C c) 47. ročník Grand Prix – snížení částky na 300 tis. Kč 

Hlasování o upraveném návrhu na usnesení: 4,0,0 

 

189/16 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2016 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty  

na podporu cyklistiky“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Bigbuba z. s., IČ: 228 16 437, na akci „Český pohár v trialu 2016 – Ústí nad 

Labem“ ve výši 28.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z. s., IČ: 226 70 238, na akci „UL – LET dětem“ 

ve výši 44.000,- Kč 

c) Mgr. Jan Vácha, RČ: XXXXX, na akci „Ústecký pohár horských kol 2016“ ve 

výši 36.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotace“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 za „Mimořádné sportovní výkony“ 

ve výši 30.000,- Kč 

b) Beach Aréna Ústí, z. s., IČ: 226 75 264 na akci „Závěrečný dvoudenní turnaj 

Ústecké ligy minibeach/beach dětí a mládeže“ ve výši 23.000,- Kč 

c) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 631 52 801, na akci „Speciální hasičská olympiáda“ ve výši  

15.000,- Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární město Ústí 

nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Radka Bandasová, IČ: 402 22 837, na akci „BASTA CHEER CUP 2016“ 

ve výši 50.000,- Kč 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) Císař Outdoor, z. ú., IČ: 034 43 337, na akci „Císař Spring challenge“  

ve výši 21.000,- Kč 

b) EC Lokomotiva Mumie, IČ: 227 70 810, na akci „Desítka s Mumií kolem 

Milady“ ve výši 13.000,- Kč 

c) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 442 23 609, na akci „Ústecký 

pohár v moderní gymnastice“ ve výši 11.000,- Kč 

d) Juniorský maratonský klub, z. s., IČ: 22902147, na akci „Juniorský maraton – 

Běžíme pro Evropu 2016 (semifinálové kolo pro Ústecký kraj)“ ve výši  

28.000,- Kč 

e) MEATWAY s. r. o., IČ: 044 36 831, na akci „BEAUTIFUL AND STRONG 
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2016“ ve výši 35.000,- Kč 

f) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem, IČ: 228 80 241, na akci  

„4. ročník příměstského fotbalového kempu při Okresním fotbalovém svazu Ústí 

nad Labem“ ve výši 10.000,- Kč 

g) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 227 69 315, na akci „Zahájení sezóny 

juniorského poháru“ve výši 15.000,- Kč 

h) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 227 69 315, na akci „Turnaj ve flag footbalu 

v rámci mistrovství ČR ve flag footbalu U15“ ve výši  

13.000,- Kč 

i) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087, na akci „Velká cena města Ústí 

nad Labem mláďat a vybraných hmotností ml. žáků, ml. žákyň a starších žáků“ 

ve výši 24.000,- Kč 

j) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044, na akci „48. GRAND PRIX 

NORTHBOHEMIA“ ve výši 36.000,- Kč 

k) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351,  

na akci VÁNOČNÍ POHÁR NADĚJÍ 2016“ ve výši 18.000,- Kč 

l) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306, na akci „Mezinárodní turnaj kadetů v boxu  

„OH Naděje“ ve výši 45.000,- Kč 

m) Sportovní klub Pronako Hostovice, IČ: 442 26 829, na akci „Sportovní den 

v Hostovicích“ ve výši 19.000,- Kč 

n) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 227 29 208, na akci „Velká cena Ústí  

nad Labem ve sportovním šermu“ ve výši 23.000,- Kč 

o) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222, na akci  

„24. ročník Mezinárodního šachového festivalu Ústí nad Labem 2016“  

ve výši 40.000,- Kč 

p) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904, na akci „CZECH DANCE 

MASTERS – ZEMSKÁ LIGA DISCO DANCE A HIP HOP“  

ve výši 45.000,- Kč 

q) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067,  

na akci „Turnaj nadějí 2016“ ve výši 15.000,- Kč 

r) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,  

na akci „Memoriál Rudolfa Dufka – mezinárodní žákovský turnaj v házené“ 

ve výši 24.000,- Kč 

s) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110,  

na akci „OPEN Tygr cup TOUR“ ve výši 23.000,- Kč 

t) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514, na akci „Celostátní tenisový 

turnaj kategorie “A“, dorost“ ve výši 23.000,- Kč 

u) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514, na akci „Oblastní přebor 

Ústeckého a Libereckého kraje v kategorii mladších žáků (10 – 12 roků)“ 

ve výši 11.000,- Kč 

v) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „45. Ústecká zatáčka“ 

ve výši 24.000,- Kč 

w) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Memoriál Miroslava 

Koloce“ ve výši 22.000,- Kč 

 

x) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688, na akci „Náborový závod “Saně  

a jak na ně 2016!“ ve výši 25.000,- Kč 

y) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080, na akci „Oblastní kolo boxu 
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Severočeské oblasti“ ve výši 15.000,- Kč 

z) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375, na akci „Májové závody“  

ve výši 18.000,- Kč 

aa) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 684 55 437,  

na akci „Ústecká bruslička“ ve výši 11.000,- Kč 

bb) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 684 55 437,  

na akci „Krasobruslařské závody“ ve výši 32.000,- Kč 

5. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 44223609 ve výši 48.800,- Kč 

b) Jezdecký klub Pedra, z. s., IČ: 226 68 039 ve výši 12.000,- Kč 

c) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z. s., IČ: 445 54 087 ve výši 17.600,- Kč 

d) Klub karate GGS Slovan Ústí nad Labem, IČ: 442 26 985 ve výši 23.200,- Kč 

e) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,  

IČ: 445 56 594 ve výši 40.800,- Kč 

f) Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 28.800,- Kč 

g) SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 63153203 ve výši 29.600,- Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů - Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši 20.400,- Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 48.800,- Kč 

j) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 227 69 315 ve výši 42.000,- Kč 

k) SK Brná z. s., IČ: 270 40 968 ve výši 49.600,- Kč 

l) SK NUR, o. s., IČ: 014 71 619 ve výši 31.600,- Kč 

m) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 227 29 208 ve výši 31.200,- Kč 

n) Sports club Dragons Ústí nad Labem – o. s., IČ: 228 86 648 ve výši 14.600,- Kč 

o) STK GEBERT z. s., IČ: 640 45 692 ve výši 18.000,- Kč 

p) TJ Lokomotiva Ústí n. L., o. s., IČ: 442 26 357 ve výši 17.600,- Kč 

q) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688 ve výši 17.200,- Kč 

r) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067  

ve výši 39.600,- Kč 

s) TJ Svádov - Olšinky, IČ: 183 82 991 ve výši 45.200,- Kč 

t) TJ SVAH Všebořice, z. s., IČ: 270 51 251 ve výši 47.200,- Kč 

u) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 48.600,- Kč 

v) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 42.800,- Kč 

w) Toč Ústí nad Labem, IČ: 026 54 784 ve výši 31.600,- Kč 

x) UNI SPORT CLUB, z. s., IČ: 229 00 080 ve výši 33.200,- Kč 

y) Ústecká asociace futsalu, z. s., IČ: 041 02 584 ve výši 33.000,- Kč 

z) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 684 55 437 ve výši 

26.400,- Kč 

6. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast nesoutěžních volnočasových aktivit „Akce volnočasového 

kalendáře“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem, IČ: 038 91 666, na akci „Dálkový pochod 

– Ústecká jarní 50“ ve výši 12.000,- Kč 

b) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštěpi,  

IČ: 183 82 410, na akci „Turistický pochod „PORTA BOHEMICA“  

ve výši 12.000,- Kč 

c) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155,  

IČ: 63153050, na akci „Pohár Osvobození TART 32. ročník“ ve výši 9.000,- Kč 
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d) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155,  

IČ: 631 53 050, na akci „Zavírání studánek 2016 – závod dvojic bez střelby“ 

ve výši 11.500,- Kč 

e) GASTRO NA RYCHTĚ, s. r. o., IČ: 286 94 791, na akci „Rychtářská  

12º (km) – Běh pro celou rodinu“ ve výši 20.000,- Kč 

f) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s., IČ: 442 27 892,  

na akci „APRÍLOVÝ BLOUĎÁK 2016“ ve výši 6.000,- Kč 

g) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s., IČ: 442 27 094,  

na akci „PO LIŠČÍ STOPĚ – 12. ročník“ ve výši 9.000,- Kč 

h) Mensa České republiky, IČ: 452 48 591, na akci „Logická olympiáda 2016 – 

Ústecký kraj“ ve výši 10.000,- Kč 

i) Oblastní charita Ústí nad Labem, IČ: 442 25 512, na akci „Výtvarné dílny pro 

rodiče s dětmi od 2 do 6 let a samostatné děti od 6 do 12 let“ ve výši 14.000,- Kč 

j) PETR HAUZNER, RČ: XXXXX, na akci „S ŠIPKOU  

ZA DOBRODRUŽSTVÍM – 8. ROČNÍK“ ve výši 10.000,- Kč s účelem využití 

na úhradu cestovného a jízdného 

k) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 706 93 501, na akci „HEJBNI 

KOSTROU“ ve výši 8.000,- Kč 

l) Rodinné centrum Slunečník, z. s., IČ: 270 26 876, na akci „Mariánská strašidla 

aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 11.000,- Kč 

m) Sbor dobrovolných hasičů - Neštěmice, IČ: 631 53 262, na akci „Víkend 

bezpečí“ ve výši 12.000,- Kč 

n) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 227 69 315, na akci „North Cup“  

ve výši 15.000,- Kč 

o) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 631 52 801, na akci „Plamínek – soutěž pro děti z MŠ“ ve výši 16.000,- Kč 

p) Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Ústí nad Labem,  

IČ: 631 52 801, na akci „Krajské kolo celoroční hry Plamen a celoroční činnosti 

dorostu“ ve výši 30.000,- Kč 

q) Sport Action s. r. o., IČ: 254 07 449, na akci „NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 

ROKU 2015 OKRESU ÚSTÍ NAD LABEM“ ve výši 30.000,- Kč 

r) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 44552319, na akci „Ústí – Milešovka 

v noci, memoriál Hany Ocáskové“ ve výši 12.000,- Kč 

s) Via Europa, z. s., IČ: 266 72 499, na akci „Umíme využít volný čas“  

ve výši 8.000,- Kč 

t) YMCA v Ústí nad Labem, IČ: 265 33 839, na akci „Závody kočárků  

ve sportovní chůzi“ ve výši 27.000,- Kč 

u) Za Sebuzín krásnější, z. s., IČ: 226 72 729, na akci „Dětský den“ ve výši 

16.000,- Kč 

7. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast nesoutěžních volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová 

činnost dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty 

takto: 

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštěpi,  

IČ: 183 82 410 ve výši 10.500,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s., IČ: 442 27 892  

ve výši 32.000,- Kč 

c) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. ve výši 25.000,- Kč 

d) Rodinné centrum Slunečník, z. s., IČ: 270 26 876 ve výši 17.500,- Kč 
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e) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 265 24 481 ve výši 27.500,- Kč 

f) Via Europa, z. s., IČ: 266 72 499 ve výši 16.500,- Kč 

g) YMCA v Ústí nad Labem, IČ: 265 33 839 ve výši 17.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na oblast sportu a volnočasových aktivit těmto subjektům:  

a) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 na akci „Přípravný turnaj starších 

přípravek“ 

b) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 na akci „Memoriál Karla Nárovce 

a Václava Ševčíka“ 

c) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem, IČ: 228 80 241 na akci „2. ročník 

jednodenního turnaje mládeže okresu Ústí nad Labem“ 

d) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí  

nad Labem, IČ: 445 57 523 na akci „Gymnastický pohár – okresní kolo“ 

e) Okresní rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Ústí  

nad Labem, IČ: 445 57 523 na akci „Florbalový pohár – okresní kolo“ 

f) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 na akci „Vánoční pohár Talentů“ 

g) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Ústecký pohár ve volejbalu“ 

h) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Beachvolejbalový turnaj mládeže ke dni dětí“ 

i) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Labský pohár ve střelbě“ 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Telnická patnáctka“ 

k) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Telnický lesní běh“ 

l) Školní sportovní klub AŠSK při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 na akci „5x sport na Vinařské“ 

m) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Ústecký kilometr“ 

n) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 na akci „Národní závody“ 

o) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 265 24 481 na akci „Velikonoce 2016“ 

p) Via Europa, z. s., IČ: 266 72 499 na akci „Deskohraní“ 

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro Statutární 

město Ústí nad Labem“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Geometry Global, s. r. o., IČ: 257 16 964, na akci „Run Tour 2016“  

ve výši 300.000,- Kč 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Velká cena města Ústí nad Labem v plavání“ ve výši  

100.000,- Kč 

c) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „47. ročník GRAND PRIX města Ústí nad Labem 

v boxu“ ve výši 300.000,- Kč 

2. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto: 
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a) Česká asociace skateboardingu z. s., IČ: 228 20 752, na akci  

„Skate Contest Ústí nad Labem 2016“ ve výši 37.000,- Kč 

b) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567, na akci 

„Letní mistrovství České republiky staršího žactva 2016 pro ročníky 2002 

a 2003 v plavání“ ve výši 50.000,- Kč 

c) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závody mládeže – 

memoriál Zd. Vaněčka“ ve výši 47.000,- Kč 

3. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s., IČ: 265 27 537 ve 

výši 164.400,- Kč 

b) Athletic club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 145.600,- Kč 

c) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 226 05 797 ve výši 57.200,- Kč 

d) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 253 200,- Kč 

e) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 126.800,- Kč 

f) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567  

ve výši 205.800,- Kč 

g) Michaela Gebertová, IČ: 718 68 470 ve výši 205.600,- Kč 

h) Radka Bandasová, IČ: 402 22 837 ve výši 84.400,- Kč 

i) SK KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351 ve výši 114.000,- Kč 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, IČ: 442 26 306 ve výši    

194.200,- Kč 

k) SPORT UNION, o. s., IČ 445 54 044 ve výši 178.600,- Kč 

l) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši  

53.000,- Kč 

m) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Pod Vodojemem,  

se sídlem Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, PSČ 400 10,  

IČ: 042 49 143 ve výši 61.600,- Kč 

n) Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, p. o., pobočný spolek, IČ: 042 49 313 ve výši  

166.400,- Kč 

o) Taneční skupina Freedom z. s., IČ: 226 70 904 ve výši 62.400,- Kč 

p) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 120.800,- Kč 

q) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 490.800,- Kč 

r) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 112.200,- Kč 

s) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 101.400,- Kč 

t) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši 164.000,- Kč 

u) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši 

218.200,- Kč 

v) TJ Stadion Ústí nad Labem, IČ: 442 25 261 ve výši 62.200,- Kč 

w) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033 ve výši 87.600,- Kč 

x) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 320.400,- Kč 

y) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 62.000,- Kč 

4. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast nesoutěžních volnočasových aktivit 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem: 

a) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 706 93 501 ve výši  
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53.000,- Kč 

D )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

E )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

2. MUDR Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

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

Labem 

T: 20. 4. 2016 

 

29. Rozpočtové opatření FO a OKSS a poskytnutí dotací v oblasti preferovaných sportů 

- HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. a Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing.Kohl: RO – poskytnutí prostředků v oblasti preferovaných sportů – hokej a fotbal 

- potřebují finanční prostředky – požádali o další – zahrnout do veřejné podpory 

- potřeba vyřešit vynětí z veřejné podpory (žádost o výjimku) 

Ing.Nechybová: je to maximální hranice, kterou jsme schopni poskytnout, bude v registru  

zaznamenáno – hledáme varianty, veřejná podpora nahlášena 

- uvědomujeme si potřebu dalších finančních prostředků vzhledem k výsledkům 

klubů 

- zjistit v jiných městech jak praktikují - hlášení de minimis 

MUDr.Madar: doplnit materiál do ZM – nahlášení 5 klubů do registru  

Ing.Kohl: připomenutí neschválení marketingové smlouvy 

Mgr.Javorčák: dostali jsme oficiální výzvu k nahlášení veřejné podpory – předpoklad, že   

ostatní města byla také obeslána  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

190/16 

Rozpočtové opatření FO a OKSS a poskytnutí dotací v oblasti 

preferovaných sportů - HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. 

a Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

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

ve výši 4 400 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 4 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 4 400 tis. Kč v položce oblast sportu – preferované 

sporty 
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B )  s ouh l as í  
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb v oblasti sportu – „preferované sporty“ a následným uzavřením 

smluv s jednotlivými subjekty takto: 

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

1 700 tis. Kč 

b) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 2 700 tis. Kč 

C) u k l á d á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

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

Labem 

         T: 20. 4. 2016 

 

30. Udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: předložen návrh na schválení snížení počtu dětí a žáků pro ZŠ a  

ZUŠ Husova a ZŠ Školní nám.  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

191/16 

Udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základních škol 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu žáků ve třídách základní školy dle § 23 odst. 3,4 školského 

zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2016/2017 – snížení počtu 

žáků ve třídě na méně než 17 

a) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

b) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. vedoucí OMOŠ  

a) k  podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídách  

-   Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

p. o. 

-   Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

 

31. Stanovení platu ředitele ZOO Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: stanovení osobního příplatku po zkušební době 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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192/16 

Stanovení platu ředitele ZOO Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

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

 

A )  s t ano vu j e   

1. Ing. Lubomíru Moudrému, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

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

(obecní zřízení), v platném znění 

-   plat s účinností od 1. 4. 2016 (platový výměr č. 45/2016)  

 

 

32. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dar ve výši 26 tis. Kč na projekt Knihovníček od spol. EDUin pro ZŠ  

Pod Vodojemem 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

193/16 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví 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 účelově určeného peněžitého daru ve výši 26 783 Kč na zajištění 

a realizaci projektu „Knihovníček“ v programu Extra třída od společnosti EDUin, 

o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, IČ 24706370, do vlastnictví 

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

 

33. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.:  300 tis. Kč od spol. Nadace ČEZ – půjde na rekonstrukci pavilonu  

tapírů 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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194/16 

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 300 000 Kč určeného na akci „Rekonstrukce 

pavilonu tapírů“ od společnosti NADACE ČEZ, se sídlem Duhová 3/1531, 140 53 

Praha 4, do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem 

 

34. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2016 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: částka od ÚK byla 15.2. 2016 připsána na účet města , smlouva je  

podepsána na tuto výši  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

195/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK na zajištění LPS 

v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ výši 1 200 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku  

1 200 tis. Kč v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje  

- neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 1 200 tis. Kč v položce provozní výdaje  

B )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smlouvy o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby na období kalendářního roku 2016 mezi objednatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. s poskytnutím vyrovnávací platby ve výši 1 200 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 v souladu 

s podmínkami veřejnoprávní smlouvy dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

  T: 20. 4. 2016 
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35. RO OMOŠ a OKSS – převod finančních prostředků na pokrytí nákladů 

souvisejících s činností seniorů  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: převod finančních prostředků souvisejících s činností seniorů ve výši  

300 tis. Kč z jedné položky rozpočtu do druhé 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

196/16 

RO OMOŠ a OKSS – převod finančních prostředků na pokrytí 

nákladů souvisejících s činností seniorů  
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ a OKSS v celkové výši 300 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 300 tis. Kč 

v položce Rezerva – spolufinancování p. o. ze sociální oblasti 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 300 tis. Kč 

v položce podpora nestátních sociálních služeb 

 

36. Vypořádání fyzického rozdílu u svěřeného majetku Činoherního studia města Ústí 

nad Labem, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: předložen uvedený materiál, potřeba schválit tyto účetní operace 

p.Dufek: světelný park – je fyzicky v Činoherním studiu? 

PhDr. Müllerová, PhD.: při předání na začátku r. 2015 tam byl, na konci r. 2014 také 

 - při poslední inventuře tam dle řed. p. Trnky není  

p.Dufek: nový p.ředitel dělal inventuru – zjistil, že chybí – doporučuji dát podnět k prošetření  

kam zmizel 

Ing.Nechybová: dát do souladu s účetními závěrkami – potřeba vypořádat majetek 

- světelný park - v r. 2014 tam to zařízení fyzicky bylo, bylo předáno předávacím 

protokolem  

- byl v soupisu v r. 2015 při předání majetku p.o.  

PhDr. Müllerová, PhD.: nejprve podepsáno jako půjčený majetek, poté podruhé podepsáno  

jako svěřený majetek  

ÚKOL pro OMOŠ: svolat jednání s ředitelem p.o. p.Trnkou  a PO, projednat záležitost 

světelného parku a příp. možnost podání trestního oznámení na neznámého pachatele (zda 

zřizovatel či ředitel), stanovit postup jak řešit dál.  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

197/16 

Vypořádání fyzického rozdílu u svěřeného majetku Činoherního 

studia města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 
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A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zápis ústřední inventarizační komise ze dne 2. 2. 2016, bod 4), část týkající se 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o.  

B )  s ouh l as í   

1. s postupem uvedeným v zápise z ústřední inventarizační komise ze dne  

2. 2. 2016 týkající se Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

2. s vyřazením chybějícího majetku „světelný park“, pořizovací cena  

573.975,- Kč, zůstatková cena 77.721,- Kč z účetní evidence Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

C )  uk lád á   

1. MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. 

a) postupovat při vypořádání fyzického rozdílu u majetku specifikovaného v zápise 

z předání funkce ředitele ze dne 22. 12. 2015 v souladu se zřizovací listinou 

čl. VI. odst. 6.3. 

b) projednat vyřazení majetku z účetní evidence ve škodní komisi Činoherního 

studia města Ústí nad Labem, p. o. 

T: 31. 5. 2016 

 

37. Otevření přípravných tříd na základních školách 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: pro školní rok r. 2016/2017 – bude otevřeno 14 přípravných tříd 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

198/16 

Otevření přípravných tříd na základních školách 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  otevření přípravných tříd ve školním roce 2016/2017 na:  

a )  Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. - 1 třída 

b )  Základní škole Ústí nad Labem, Školní nám. 100/5, p. o. - 1 třída 

c )  Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

- 1 třída 

d )  Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2403/6, p. o. - 2 třídy 

e )  Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. - 2 třídy 

f )  Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, o. p. - 1 třída 

g)  Základní škole Ústí nad Labem, A. České 702/17, p. o. - 1 třída  

h )  Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. - 1 třída 

i )  Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. - 1 třída 

j )  Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. - 2 třídy 

k )  Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. - 1 třída  
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38. Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy 

Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: 16.3. 2016 se uskutečnilo 1. jednání výběrové komise  

- u Mgr. Dostálkové zjištěno, že je nutné jí z konkursního řízní vyřadit (nesplňuje 

kvalifikační podmínky) 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

199/16 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v y řa zu j e  

1. Mgr. Martinu Dostálkovou 

a) z konkursního řízení na ředitele Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, 

J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, z důvodu nesplnění podmínek 

konkursního řízení 

 

39. Stanovení platů a odměn ředitelů škol dle § 224 ZP 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: u Bc. Neuvirtové dochází k platovému postupu, Bc. Švajková  

dosahuje 50. let – odměna  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

200/16 

Stanovení platů a odměn ředitelů škol dle § 224 ZP 

 
Rada města po projednání 

  

A )  s t ano vu j e   

1. Bc. Ivě Neuvirthové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 5. 2016 (platový výměr č. 46/2016) 

B )  s ch va lu j e   

1. Bc. Ivaně Švajkové, ředitelce Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 

526, příspěvkové organizace 

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

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let 

věku (rozhodnutí č. O/2/2016) 
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Jednání RM bylo ukončeno ve  …12... hodin. 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Pavel Dufek…………………………………………………. 

 

 

MUDr. Jiří Madar ………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

   primátorka města  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     MS – Městské služby 

ZM – zastupitelstvo města    PO – právní odbor 

ÚP – územní plán     MO – městské obvody 

RO – rozpočtové opatření    VB – věcné břemeno 

ODM – odbor dopravy a majetku    FO – finanční odbor  

OSR – odbor strategického rozvoje   KP – kancelář primátorky 

APK – asistent prevence kriminality   p.o. – příspěvková organizace 

SZK – sociálně zdravotní komise   VZ – veřejná zakázka 

FK – Fotbalový klub     VH – valná hromada 

OZ – občanský zákoník    ÚK – Ústecký kraj 

FP – fond primátorky     DP – Dopravní podnik  

ORP – obce s rozšířenou působností   SpO – správní odbor 


