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ZÁPIS 

8. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 8. 3. 2017 

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

 

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu: PaedDr. Květoslava Čelišová 

Pavel Dufek 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 

 

Program byl schválen: 4,0,0 

 

Dále na stole: 

- plnění usnesení 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 9, 11, 12, 18, 20, 21, 23 a 36 

 

1. Plnění usnesení RM  

     Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

     

Mgr. Javorčák: brožurka, kde je přehled trvajících úkolů  

- neevidujeme žádný nesplněný úkol  

- spustili jsme na disk O na intranetu MmÚL úkoly z RM - můžete sledovat, jak 

jednotlivé odbory evidují a plní úkoly 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

133/17 

Plnění usnesení RM  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: podali jsme cca 65 žalob ve věci tzv. historického majetku města 

- zjišťujeme, že některé označené pozemky, nejsou historickým majetkem  
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- abychom ušetřili náklady města, tak stáhneme žalobu zpět a přijdeme tak o 5 tis. Kč za 

soudní poplatek, nicméně ušetříme nemalé prostředky za vyhotovení geometrických 

plánů (v řádu desetitisíců Kč) 

 

MUDr. Madar: když se jich vzdáme, tak zůstanou státu?  

 

Mgr. Studenovský: ano 

 

p. Dufek: ptali jste se, jaká by byla případně cena odkupu těchto pozemků? 

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

134/17 

Zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu ve věci tzv. historického majetku města vedeného u Okresního 

soudu v Ústí nad Labem pod č.j. 12 C 57/2013 

B )  s ch va lu j e  

1. zpětvzetí žaloby ve věci tzv. historického majetku města vedené u Okresního soudu 

v Ústí nad Labem pod č.j. 12 C 57/2013 

 

3. Návrh na uzavření smíru ve sporu vedeném u Okresního soudu v Ústí nad Labem 

pod č. j. 22 C 55/2013 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: letitý spor s manželi Suchými  

- město chybně prodalo nemovitost  

- vlastník, který nemovitost koupil, tak stavbu zhodnotil a rozčtvrtil na jednotlivé 

jednotky, které částečně prodal a ještě chce prodat 

- na základě soudního sporu od roku 2013, kdy nás současný vlastník nemovitosti 

zažaloval, jsme u soudu před vyhlášením rozsudku  

- žalobci avizovali, že by byli ochotni se dohodnout na uzavření smíru s celkovou 

požadovanou částkou ve výši cca 60 – 70 % požadované sumy  

- návrh jsme dostali písemně, ale navrhované mimosoudní vyrovnání bylo na cca 80% 

žalované sumy 

- smír není pro město výhodný  

- navrhujeme smír neakceptovat a pokračovat v soudním řízení  

 

PaedDr. Čelišová: jakou chybu udělalo město? 

 

Mgr. Studenovský: na město byla doručena restituční výzva v dubnu 1995 a následně v únoru 

1997 město prostřednictvím městského obvodu Ústí nad Labem - město předmětnou 

nemovitost prodalo 
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- nemáme šanci vyhrát 

 

Mgr. Javorčák: vzniklo to tím, že nebyla patřičná komunikace 

- majetek prodával obvod a restituční výzvy chodily na město  

- je chyba jak na městu, tak na městském obvodu 

 

MUDr. Madar: město za to dostalo peníze, které se dělily podle statutu  

- pokud budeme peníze vracet, tak by se měl na tom podílet i obvod, minimálně 20% 

 

Mgr. Studenovský: rozsudek bude v dubnu, ale budeme se odvolávat  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

135/17 

Návrh na uzavření smíru ve sporu vedeném u Okresního soudu 

v Ústí nad Labem pod č. j. 22 C 55/2013 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e re  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu vedeného u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod č. j. 22 C 

55/2013 mezi manželi Suchými (žalobci) a Statutárním městem Ústí nad Labem 

(žalovaným) 

B )  n es ouh l as í  

1. s návrhem smíru ve věci sporu vedeného u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod 

č. j. 22 C 55/2013 mezi manželi Suchými (žalobci) a Statutárním městem Ústí nad 

Labem (žalovaným) ze dne 21. 2. 2017 

 

4. Pokračování koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: koncesní řízení s názvem „Správa a provoz krematoria“ bylo přerušeno 

z důvodu napadení řízení jedním z uchazečů před Úřadem pro ochranu hospodářské 

soutěže 

- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nám dal za pravdu a nedal za pravdu jednomu 

uchazeči, který nesložil patřičnou kauci na jeho námitky  

- udělali jsme komisi a jednoho z nich doporučujeme vyloučit, protože ztratil profesní 

kvalifikaci  

- pokud to dnes RM odsouhlasí, tak bude danému uchazeči odesláno rozhodnutí o 

vyloučení jeho nabídky s právem na odvolání se ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí a následně budeme moct udělat konečný výběr  

 

PaedDr. Čelišová: firma Nostromo CZ s.r.o., je pan Cícha?  

 

Mgr. Studenovský: ne, je to ta druhá firma, pan Mazánek a Bc. Šauer  

 

Mgr. Zrníková: kdy vznikla společnost Nostromo CZ s.r.o.? 
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Mgr. Studenovský: dva měsíce před tím, než se podávaly nabídky  

 

Ing. Nechybová: kdyby tato společnost nevznikla, tak by tam byly zřejmě dvě nabídky a 

nabídky jsou jednoznačně finančně porovnatelné 

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

136/17 

Pokračování koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav probíhajícího koncesního řízení s názvem „Správa a provoz krematoria“ 

B )  v y lu ču j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise ze dne 27. 2. 2017 pro ztrátu profesního 

kvalifikačního předpokladu uchazeče Nostromo CZ s. r. o., IČ 287 09 853 z dalšího 

řízení ve věci předmětného koncesního řízení 

 

5. Žádost o prominutí pohledávky 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: obrátil se na nás exekutor, který má pohledávku s panem Fillem ve výši 

42 368 tis. Kč s příslušenstvím 

- pan Fillo, požádal o prominutí příslušenství - příslušenství činí k dnešnímu dni 

tj. 8. 3. 2017, částku ve výši 141.617,05 Kč 

- z hlediska právního, je vše v pořádku a z hlediska morálního to je problematičtější   

- kdyby se město rozhodlo, že mu tu částku promine, tak o tom bude muset dále 

rozhodovat ZM 

 

Ing. Nechybová: v příloze máme žádost p. Filly s odůvodněním 

- stalo se v minulosti, že by někdo žádal o prominutí příslušenství? 

 

Mgr. Studenovský: teď si nevzpomenu 

 

MUDr. Madar: dlužil 42 tis. Kč na nájmu, 32 tis. Kč už zaplatil, 10 tis. Kč zbývá zaplatit 

z dlužné částky a 141.617,05 Kč jsou úroky?  

 

Mgr. Studenovský: ano, byl to zákonný úrok 

 

Ing. Nechybová: úrok je velmi vysoký  

- varianta 1. předložit návrh do ZM  

 

Mgr. Studenovský: pokud jste se shodli, že souhlasíte, tak to přesouváte do ZM   
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Mgr. Javorčák: souhlas není schválení, když přijmete variantu jedna, tak neznamená, že to 

schvalujete, ale že souhlasíte s dalším postupem  

 

Mgr. Studenovský: usnesení je na úroky  

- exekutor chce vědět, zda má vymáhat tyto příslušenství  

 

Ing. Nechybová: s variantou I souhlasím  

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení s variantou I  

A) souhlasí  

1. se vzdáním se práva na vymáhání příslušenství pohledávky a prominutí 

příslušenství pohledávky pana Júlia Filla ve výši 2,5 promile z částky 42.368,60 

Kč za každý den prodlení nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc 

prodlení od 11. 7. 2013 do zaplacení  

B) ukládá  

1. Pavlu Dufkovi, náměstku primátorky města 

a) Předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení na jednání ZM ÚL 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

137/17 

Žádost o prominutí pohledávky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se vzdáním se práva na vymáhání příslušenství pohledávky a prominutí 

příslušenství pohledávky pana Júlia Filla ve výši 2,5 promile z částky 42.368,60 Kč 

za každý den prodlení nejméně však 25,- Kč za každý i započatý měsíc prodlení od 

11. 7. 2013 do zaplacení 

B )  uk lád á   

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky města 

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

Ústí nad Labem  

T: 5. 4. 2017 

 

6. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí a kanceláře primátora – změna 

organizačního řádu 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Nechybová: schválili jsme organizační změnu a krizové řízení přešlo pod KP, tzn., že 

z OŽP, kde byly prostředky alokovány, jsou převáděny na KP 

- navrhuji vypuštění účinnosti v usnesení 

 

Ing. Heymerová: souhlasím 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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138/17 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí a kanceláře 

primátora – změna organizačního řádu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního 

prostředí a kanceláře primátora ve výši 1 190,89 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení mimořádných situací o částku 1 190,89 tis. Kč 

 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

1 190,89 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního 

prostředí ve výši 943,09 tis. Kč: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení mimořádných situací o částku 943,09 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství o částku 943,09 tis. Kč 

3. převod dlouhodobého majetku spravovaného odborem životního prostředí, 

oddělením mimořádných situací v celkové hodnotě 19 268,08 tis. Kč takto: 

a) dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 18 234,82 tis. Kč na kancelář primátora 

(příloha č. 1  důvodové zprávy)  

b) dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 1 033,26 tis. Kč na odbor životního 

prostředí,   oddělení vodního hospodářství (příloha č. 2 důvodové zprávy) 

 

7. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje  

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: jsou tam převody v rámci projektu, které jsou v realizaci  

- navazuje to na organizační změnu, že jsme sloučili 2 oddělení 

- i zde navrhuji vypustit účinnost v usnesení 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

139/17 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje  

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického 

rozvoje ve výši 728,24 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení proinvestorské politiky ve výši 728,24 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 
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oddělení koncepcí ve výši 728,24 tis. Kč        

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

519,63 tis. Kč v rámci projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 519,63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 519,63 tis. Kč takto: 

- 387,78 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 131,85 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

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

468,74 tis. Kč v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní 

obvod s rozšířeniu působností Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 a o částku 468,74 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 468,74 tis. Kč takto: 

- 349,81 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

- 118,93 tis. Kč v položce povinné pojistné 

 

8. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 1 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Mgr. Starý: jedná se o přesun mezi dvěma opatřeními 

- jedná se o přesun v rámci integrované strategie, abychom byli schopni vyčerpat 

všechny prostředky  

 

Ing. Nechybová: materiál byl v předchozím jednání stažen  

 

MUDr. Madar: do ZM by to mělo jít se zápisem řídícího výboru  

 

Ing. Nechybová: žádáme odbor, aby součástí materiálu byl i zápis řídícího výboru 

 

Mgr. Starý: návrh na usnesení v předloženém znění  

  

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

140/17 

Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

č. 1 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a informace 

o připravovaných výzvách a projektech v rámci ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace 
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B )  s ouh l as í  

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu  

a) přesunu alokace z opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center do 

opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru v objemu 

33 mil. Kč celkových způsobilých výdajů (z toho 28,05 mil. Kč Evropský fond 

pro regionální rozvoj, 3,3 mil. Kč státní rozpočet a 1,65 mil. Kč příspěvek 

žadatele) 

b) úpravy finančního plánu v opatření 3.1.1 Rozvoj specializovaných VVI center 

a opatření 3.3.1. Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru do podoby 

rovnoměrného rozložení alokací opatření mezi roky 2017-2021 (tedy 37,8 mil. 

Kč celkových způsobilých výdajů ročně u opatření 3.1.1 a 24 mil. Kč celkových 

způsobilých výdajů ročně u opatření 3.3.1) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace dle bodu B) 

 

T: 5. 4. 2017 

 

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

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: navazuje na materiál předložený RM v loňském roce 

- materiál není odsouhlasen členem územního plánování Mgr. Dadučem 

- pan zastupitel se chce k materiálu vyjádřit až na ZM 

- materiál do ZM nebude upraven, ale aktualizován  

 

p. Dufek: včera probíhala komise, kde to probrali a bylo to odsouhlaseno všemi členy, včetně 

Mgr. Daduče 

 

Ing. Nechybová: Mgr. Daduč tuto zprávu na včerejším jednání komise pro Územní plán 

odsouhlasil? 

 

p. Dufek: na komisi souhlasil s tím, že bude do materiálu doplněn harmonogram  

 

Ing. Nechybová: Mgr. Daduče vyzveme k jeho vyjádření  

 

MUDr. Madar: z pohledu legislativy je jako zastupitel a do RM jeho vyjádření 

nepotřebujeme, ale do ZM by ze zákona mělo být vyjádření 

- dotaz k bodu A) 2. a) bude to takhle dané napřímo? 

 

Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v upraveném znění, v bodě A) 2. a) v souladu s § 47 

Stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem na základě 

Územně analytických podkladů a s využitím doplňujících průzkumů a rozborů 

zpracuje návrh Zadání nového územního plánu. 

- doplněno slovo plánu 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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141/17 

Územní plán Ústí nad Labem – informace o průběhu pořizování 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o průběhu pořizování nového Územního plánu Ústí nad Labem 

2. návrh dalšího postupu pořizování Územního plánu Ústí nad Labem 

a) v souladu s § 47 Stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 

zastupitelem na základě Územně analytických podkladů a s využitím 

doplňujících průzkumů a rozborů zpracuje návrh Zadání nového územního plánu 

b) návrh Zadání bude konzultován v rámci expertní skupiny a poté bude veřejně 

projednán v souladu s § 47 Stavebního zákona 

c) po úpravě návrhu Zadání na základě veřejného projednání bude návrh Zadání 

územního plánu předložen Zastupitelstvu ke schválení. Po schválení Zadání 

bude přikročeno k dalším etapám procesu pořizování dle Stavebního zákona. 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit informaci dle bodu A) 1. a 2. Zastupitelstvu města 

                                                          T: 5. 4. 2017 

 

10. Rozpočtové opatření OIÚP – oddělení městského architekta 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: vycházeli jsme z roku 2013 

 

p. Dufek: v DZ u částek PPR vypustit slovo tisíc 

 

Ing. Šartnerová: ano, vypustíme 

 

MUDr. Madar: bude VŘ na architekta? 

 

Ing. Šartnerová: ano bude 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

142/17 

Rozpočtové opatření OIÚP – oddělení městského architekta 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP ve výši 850,00 tis. Kč takto: 

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

850,00 tis. Kč 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení městského 

architekta, ve výši 850,00 tis. Kč 

 

11. Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Nechybová: protokoly jsou k dispozici 

- jsou to dokumentace, které tady vznikaly před více než 5ti až 10ti lety 

 

Ing. Šartnerová: jsou to všechno dokumentace od roku 2000 - 2009  

 

Ing. Nechybová: nejsou v souladu s ÚP, ani s novými stavebními požadavky  

- likvidační komise dokumentace posoudila a doporučila vyřazení z účetní evidence. 

Dokumentace budou i nadále uloženy v archivu 

- bude vyjádření likvidační komise k dispozici? 

 

Ing. Šartnerová: ano, bude k dispozici 

 

Mgr. Javorčák: je tam odkaz na směrnici, kterou jsme tvořili nově na aktualizované věci 

- tyto dokumentace schvaloval vždy nějaký orgán města a měl by schvalovat i jejich 

vyřazení 

- tohle vyřazení neznamená vyhození  

 

Ing. Nechybová: na materiál, který bude následně zveřejněn na webových stránkách, budou 

padat dotazy zastupitelů, protože zápisy likvidační komise nejsou součástí tohoto 

materiálu  

- připravte se pro možné dotazy, udělejte přehlednou tabulku, kdy byla pořízena 

dokumentace a proč jí vyřazujeme 

 

Ing. Šartnerová: ano, zpracuji 

- kdyby se dělala kontrola každé čtyři roky, tak by to nebylo tak markantní  

 

Ing. Nechybová: zaznamenáváme kritiku, že město není dostatečně projektově připraveno, na 

další rozvoj  

- město teď účetně odepíše a ani nevyužije projektové dokumentace 

 

MUDr. Madar: to co je zůstatková cena - cena nám spadne do nákladů  

- všechny projekty za 17 mil. Kč, spadnou v letošním roce do nákladů Magistrátu města 

Ústí nad Labem 

 

Ing. Nechybová: výnosy se sníží o 20 mil. Kč  

- majetek je neupotřebitelný a nemá hodnotu – je potřeba odepsat  

 

Ing. Šartnerová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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143/17 

Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence u těchto projektů: 
a) Stanoviště sběru komunálního odpadu  

b) Obnova zámeckého parku Krásné Březno           

c) Cyklistická stezka Velké Březno - Děčín hranice      

d) Stavební úpravy haly Chemičky           

e) Dálniční přivaděč D8, dopravní řešení EDEN Park   

f) Brná koupaliště         

g) Klíše – sportovní areál           

h) Zimní stadion – parkovací objekt      

i) Stavební úpravy Městské policie Skorotice       

j) Akční centrum Předlice       

k) Severočeské divadlo opery a baletu - staveb. úpravy 

l) Změna ÚPnSÚ Občanská vybavenost                   

m) Urbanistická studie RD Kočkov U Vodojemu                  

n) Podélný řez a úprava nábřeží Ústí n. L. k urbanistické studii       

o) Ověřovací studie halové garáže Všebořice       

p) Vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu        

q) Urbanistická studie Konvalinkový vrch   

r) Urbanistická studie RD Svádov        

s) Urbanistická studie Mojžíř    

t) Urbanistická studie Napojení RD Nová Ves  - Nad Točnou     

u) Generel dopravy v klidu - Skřivánek, Hornická - Stará         

v) Generel dopravy v klidu – Bukov - Všebořice          

w) Regulační plán Černá cesta – západ      

x) Regulační plán U Habrovického rybníka             

y) Regulační plán Nové Všebořice - Sever          

z) ÚPnSÚ Dobětice - Slunečná pláň           

aa) Generel dopravy v klidu centrum            

bb) Vyhledávací studie rozvojových ploch - Dobětice          

cc) Generel dopravy v klidu Klíše - Předlice           

dd) Regulační plán Centrální park    

ee) Změna regulačního plánu Centrum                  

ff) Regenerace panelového sídliště V Oblouku         

gg) Posouzení kapacity a mikrosimulace komunikační sítě centra Ústí n. L.    

hh)  Prověřovací studie nových ploch IBV Sebuzín - Církvice  

ii) Prověřovací studie rozvojových ploch IBV – Habrovice - Skorotice-Strážky 

jj) Biologické hodnocení regulačního plánu Centrální park    

kk) Urbanistická studie Střekov - zahradnický podnik 

ll) Grafická databáze individuální rekreace  

mm) Regulační plán Krušnohorská, Stříbrnická, Malátova  

nn) Urbanistická studie RD Střekov – Dykova, Na Zákrutu 

oo) Regulační plán Severní zóna Předlice          
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pp) Generel dopravy v klidu – Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř 

qq) Generel dopravy v klidu – Střekov, Severní Terasa   

 

12. Záměr prodeje pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: znalecký posudek zadaný statutárním městem ÚL je na 119 tis. Kč  

- MK doporučila schválit záměr prodeje pozemků za minimální částku 150 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

144/17 

Záměr prodeje pozemků p. č. 120/3 a p. č. 121 v k. ú. Lindava 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 120/3 o výměře 2364 m
2
 a p. č. 121 o výměře     

229 m
2
, oba v k. ú. Lindava za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 150.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně nákladů na 

znalecké posudky 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

e) složení kauce ve výši 15.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do 

ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že výše 

kauce bude zálohou na kupní cenu 

f) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením 

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

 

13. Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Magistrát města Ústí nad Labem obdržel nabídku společnosti BUS.COM a.s. na 

odkoupení příp. dlouhodobý pronájem komplexu nemovitostí bývalého autobusového 

nádraží Ústí nad Labem za cenu cca 160-200 mil. Kč 

- nenechávali jsme ještě zpracovat znalecký posudek 

- postupovali bychom stejným postupem, jako s nemovitostmi v ul. Na Nivách 

- projednali bychom to v ZM, zda by byl vůbec zájem a pokud by zájem byl, tak poté by 

se činily přípravné kroky a znalecký posudek, abychom neplýtvaly finančními 

prostředky 
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Mgr. Javorčák: doplnit do usnesení bod B) aby tam bylo uloženo p. Dufkovi předložit do ZM 

a termín 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

145/17 

Nabytí, příp. dlouhodobý pronájem nemovitostí v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s nabytím nemovitostí v k. ú. Ústí nad Labem: 

a) pozemky (celková výměra 11.047 m
2
) 

- p. č. 2597/2 o výměře 208 m
2
, ostatní plocha, zeleň 

- p. č. 2597/10 o výměře 554 m
2
, ostatní plocha, zeleň 

- p. č. 2597/12 o výměře 232 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2597/13 o výměře 11 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2608/1 o výměře 4870 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/2 o výměře 1669 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 2608/3 o výměře 582 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 2608/4 o výměře 1280 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

- p. č. 2608/8 o výměře 206 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/9 o výměře 19 m
2
, ostatní plocha, silnice 

- p. č. 2608/10 o výměře 507 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 2608/14 o výměře 43 m
2
, ostatní plocha, jiná plocha 

- p. č. 4249/3 o výměře 302 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

- p. č. 4249/5 o výměře 564 m
2
, ostatní plocha, ostatní komunikace 

b) budova 

- čp. 3111 na pozemku p.č. 2608/4 za navrhovanou kupní cenu 160 - 200 mil. Kč 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                          T: 5. 4. 2017 

 

14. Úprava usnesení RM č. 452/16 ze dne 14. 12. 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: upravuje se datum v usnesení, kdy vznikla smlouva, aby z hlediska administrace 

bylo vše v pořádku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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146/17 

Úprava usnesení RM č. 452/16 ze dne 14. 12. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. úpravu usnesení RM č. 452/16 ze dne 14. 12. 2016 v bodě A) 1. následovně: 

a) datum 9. 5. 2012 se nahrazuje datem 1. 3. 2010 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

15. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 v k. ú. Klíše 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Mgr. Kopp zažádal o prodej části pozemku – jedná se o část zahrádkářské 

kolonie na Klíši  

- MK nedoporučila schválit záměr prodeje z důvodu zachování celistvosti 

 

Ing. Dařílek: v současné době jsme se zahrádkářskou kolonií vedli jednání z hlediska výše 

nájemného – výše nájemného je 1 Kč/m
2 

 

- zahájíme kroky o narovnání nájmu - máme ceník a pohybuje se mezi 4 - 6 Kč/m
2
   

 

MUDr. Madar: jsou to poslední zahrádky města v nájmu za 1 Kč/m
2
? 

 

Ing. Dařílek: Habrovice jsou ještě nedořešené, ale tam čekáme na poslední fázi  

- čeká se na usnesení členské schůze  

- reakce by měla přijít v nejbližší době  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

147/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 o výměře cca 500 m
2 

z celkové výměry 

48158 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

16. Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: jedná se o neschválený prodej manželům Gómezovým 

- ZM nepřijalo usnesení, tak vzali svou žádost zpět a požádali o pronájem těchto 

pozemků 
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- MK doporučuje pronajmout za 15 Kč/m
2
/rok 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

příchod p. Konečného  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – p. Konečný 

 

148/17 

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 352 a p. č. 4200 v k. ú. Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků p. č. 352 o výměře 72 m
2 

z celkové výměry  

1100 m
2
 a p. č. 4200 o výměře 140 m

2 
z celkové výměry 8866 m

2
, oba v k. ú. Ústí 

nad Labem za těchto podmínek: 

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

b) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

17. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: p. Holečková si opětovně požádala o pronájem části pozemku p. č. 470/1 o 

výměře 200 m
2
 

- standardní cena za tyto pronájmy je 15 Kč/m
2
/rok  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

149/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 470/1 v k. ú. Církvice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 470/1 o výměře cca 200 m
2 

z celkové výměry 

3251 m
2
 v k. ú. Církvice pro paní Evu Holečkovou, Smetanova 584,  417 05 Osek 

za těchto podmínek: 

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

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

Ústí nad Labem 

c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 
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d) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

18. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: záměr o pronájem pozemku o výměře 50 m
2
 za účelem stavby nové základové 

stanice v podobě ocelové příhradové věže pro Vodafone 

- MK doporučila schválit záměr pronájmu za minimální částku 70 tis. Kč/rok 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

150/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 809/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 809/1 o výměře cca 50 m
2 

z celkové výměry 

15921 m
2
 v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 70.000,- Kč/rok 

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

Ústí nad Labem 

c) využití předmětné části pozemku – výstavba základové stanice v podobě ocelové 

příhradové věže o výšce 40 m 

d) nájemce bude při stavbě postupovat dle stavebního zákona  

e) nájemné na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

19. Záměr směny pozemků v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: žádost p. Stoupy o směnu části pozemku o výměře cca 7 m
2 

- nabídli jsme, že odkoupíme část, kde je vystaven městský chodník, ale p. Stoup trvá na 

směně pozemku 

- podal na město žalobu k odstranění této stavby 

- do ZM bude předložen záměr – nesouhlas s nabitím části pozemku, která je součástí 

směny 

 

MUDr. Madar: jaký bude výsledek?  

 

Ing. Dařílek: chodník jsme postavili v roce 2005 na základě písemné žádosti p. Stoupy – ten 

na to zapomněl a trvá na směně  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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151/17 

Záměr směny pozemků v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr směny části pozemku p. č. 259/1 o výměře cca 7 m
2 

z celkové výměry 

184 m
2
 v k. ú. Bukov (v majetku pana Karla Stoupy) za část pozemku p. č. 1319/1 

o výměře cca 16 m
2
 z celkové výměry 7297 m

2
 v k. ú. Bukov (v majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem) 

 

20. Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: ZM uložilo p. Dufkovi jednat o snížení kupní ceny na 400 tis. Kč – souhlas 

s takto navrženou částkou  

- součástí materiálu jsou i předpokládané hodnoty, jak demolice, tak i ocenění pozemků, 

které by byly po demolici 

- do materiálu je vložen návrh zpracovaný Ing. Charvátem  

 

Ing. Nechybová: na KÚ proběhlo jednání regionální stálé konference, kdy zástupkyně 

vládního zmocněnce p. Nekolová seznamovala zástupce konference s programem 

Restart Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, kdy naše připomínky 

nebo náměty do zařazení do tohoto akčního plánu, byly zapracovány. Určitě se tam 

objevují brownfieldy ve městě. Dotační tituly v tuto chvíli, které jsou vypsány z MMR 

a z ministerstva průmyslu a obchodu, není možné využít na demolice tohoto objektu, 

ale v akčním plánu se objeví, že vládní zmocněnec, zástupce, vedení kraje a všichni 

kteří mohou podpořit a vyjádřit se k pomoci těmto městům nebo oblastem, které jsou 

zasažený průmyslovou minulostí, tak by mělo být předloženo vládě ke 

specializovaným nebo individuálním programům, tak aby se tímto městu pomohlo. 

- záruku, že Vláda po volbách vypíše speciální dotační tituly, já nemohu říci 

 

Ing. Dařílek: pokud ZM schválí nabití nemovitostí, tak RM bude následně schvalovat 

smlouvu o úschově   

 

Ing. Nechybová: ZM uložilo ve věci odkupu ul. Na Nivách snížit cenu, cdo maximální ceny 

400 tis. Kč  

 

Ing. Dařílek: částka je zpracovaná podle ceníku  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Mgr. Javorčák: doplnit do usnesení bod B) aby tam bylo uloženo p. Dufkovi předložit do ZM 

a termín 

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 5,0,0 
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152/17 

Nabytí nemovitostí v ulici Na Nivách 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  
1. s nabytím pozemků p.č. 306, 307, 308, 309, 310 a 311 vše v k.ú. Ústí nad Labem 

a pozemků p.č. 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 

1462 a 1463, vše v k.ú. Klíše, včetně všech objektů, které se na pozemcích nachází, 

od Jana Davida Horskyho, za podmínek: 

a) kupní cena 400 000,-Kč 

b) nemovitosti nebudou zatížené zástavními právy, ani podobnými závazky 

c) kupní cena bude uložena do advokátní úschovy a k jejímu vyplacení dojde po 

výmazu veškerých závazků, kterými jsou nemovitosti zatížené 

d) nabytí včetně zápisu do katastru nemovitostí bude realizováno nejpozději do 

6 měsíců od podpisu smlouvy 

B )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                          T: 5. 4. 2017 

 

21. Úprava nájemní smlouvy – Sportovně střelecký klub 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bod stahuji  

 

22. Záměr pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: stávající situace je taková, že město má uzavřenou mandátní smlouvu s 

Městskými službami, které provozují Městský stadion  

- Městské služby jménem města, uzavírají nájemní smlouvy s jednotlivými uživateli  

- v současné době se uzavírají dodatky k těmto nájemním smlouvám  

- na základě finančního rozpočtu je zpracován detailní rozbor částky, kterou Městské 

služby v současné době dávají na provoz Městskému stadionu - jedná se o částku 5,5 

mil. Kč 

 

MUDr. Madar: město je 100% akcionářem této a. s. – máme přístup do celého účetnictví 

- VH jim schvaluje účetnictví včetně dotací 

 

Ing. Dařílek: doba nájmu je na 10 let  

- MK doporučila, aby se do nájemní smlouvy vsunula ještě klauzule o finanční kontrole 

poskytnutých prostředků, aby případný nájemce měl otevřené účetnictví ke vztahu 

městu  
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Ing. Nechybová: je tam možnost k výpovědi smlouvy? 

 

Ing. Dařílek: standardně dáváme 6ti měsíční výpovědní lhůtu 

- teď schvalujeme záměr  

 

Ing. Nechybová: město může záměr kdykoliv zrušit  

- my budeme hradit poplatky za energie do max. výše 1 350 000 Kč? 

 

Ing. Dařílek: ano, podle nájemní smlouvy to je pevná podmínka 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

153/17 

Záměr pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) rev oku j e  
1. usnesení č. 280/2014 ze dne 12. 5. 2014 v úplném znění 

B) s ch va lu j e  
1. záměr pronájmu areálu Městského stadionu v Ústí nad Labem, jehož součástí je 

přírodní fotbalové hřiště, prostory pro lehkou atletiku a hřiště s umělou trávou, dále 

všechny stavby, které se v areálu nacházejí, včetně staveb neuvedených v katastru 

nemovitostí, jejich vnitřní prostory a vybavení. Jedná se zejména o hlavní tribunu 

A1, tribuny A2 a A3, malou tribunu B1 a B2 a objekt tribuny B3, šatny v budově 

na pozemku p. č. 405/10 v k. ú. Klíše, šatny umístěné v buňkách na pozemku p. č. 

429/2 v k. ú. Klíše, ostatní ochozy včetně vnitřních prostor, umělé osvětlení 

stadionu a ukazatel skóre, objekty pokladen a občerstvení. Dále je součástí nájmu 

veškerý movitý majetek, sloužící k provozu sportovní činnosti v areálu. Areál se 

nachází na pozemcích v k. ú. Klíše: 

- p. č. 404 o výměře 4 648 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 1091 

- p. č. 405/1 o výměře 22 934 m
2
 

- p. č. 405/10 o výměře 272 m
2
, jehož součástí je budova bez čp/če 

- p. č. 405/18 o výměře 426 m
2
 

- p. č. 405/19 o výměře 68 m
2
, jehož součástí je budova bez čp/če 

- p. č. 405/21 o výměře 15 m 

- p. č. 418/1 o výměře 9 069 m 

- p. č. 425 o výměře 166 m
2
 

- p. č. 426 o výměře 12 m
2
 

- p. č. 427 o výměře 171 m
2
 

- p. č. 429/1 o výměře 152 m
2
 

- p. č. 429/2 o výměře 737 m
2
   

- p. č. 430 o výměře 425 m
2
 

- p. č. 431 o výměře 287 m
2
  

- p. č. 441/81 o výměře 5 219 m
2
 

- p. č. 1941/1 o výměře 449 m
2
  

- p. č. 1941/2 o výměře 209 m
2
, celkem 45 259 m

2
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pro Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 27274055 

Podmínky záměru pronájmu: 

a) provozování sportovní činnosti, ke které je areál určen, včetně pořádání 

sportovních akcí za účasti veřejnosti 

b) nájemné ve výši min. 500 000,-Kč bez DPH/rok 

c) nájemce odpovídá za zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně revizí 

a servisu předmětu nájmu  

d) pronájem na dobu určitou 10 let  

e) nájemce musí být plátcem DPH  

f) nájemce prokáže zkušenosti s provozováním sportovních zařízení 

g) zachování stávajících nájemních vztahů, uzavřených současným provozovatelem 

h) smluvní vztahy budou uzavírány vždy po předchozím souhlasu pronajímatele 

i) nájemce bude respektovat rozdělení nově vzniklých prostor mezi stávající 

nájemníky 

j) uhrazení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů z minimální výše nájemného před 

projednáním pronájmu Radou města, tj. 125 000,-Kč 

k) pronajímatel bude hradit uznatelné skutečné náklady na energie spotřebované 

v rámci provozu areálu, očištěné o náklady na energie spotřebované na základě 

podnájemních smluv, do maximální výše 1 350 000,-Kč bez DPH ročně 

l) pronajímatel bude hradit skutečné náklady na jednotlivé opravy a údržbu 

předmětu nájmu nad 10 000,-Kč bez DPH do maximální výše 420 000,-Kč bez 

DPH ročně 

m) pronajímatel bude hradit částku na infrastrukturu (provoz areálu) ve výši 

3 100 000,-Kč ročně 

 

23. Převod 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: souhlas s převodem části pozemku  

- sousedi se dohodli, že si pozemek rozdělí tak, jak ho využívají  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

154/17 

Převod 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice formou prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 60 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje panu Františku Minárikovi, bytem xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx Ústí nad 

Labem za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
 

d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
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2. s převodem části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 130 m
2
 v k. ú. Předlice formou 

prodeje manželům Ing. Monice a Ing. Daliborovi Jonášovým, oba bytem 

xxxxxxxxx xxx, xxx xx Chlumec za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 200,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem 

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

 

24. Úprava usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 314/16 ze dne 

25. 8. 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: MK doporučuje pronájem snížit z 15 Kč/m
2
/rok na 7 Kč/m

2
/rok 

 

Ing. Nechybová: na střekovském zastupitelstvu schvalovali prodat pozemky za 4 Kč/m
2  

- z těchto pozemků máme a budeme mít příjem 7 Kč/m
2
/rok 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

155/17 

Úprava usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM 

č. 314/16 ze dne 25. 8. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 134/16 ze dne 25. 8. 2016 

částečně, a to takto: 

a) částka „15,- Kč“ se nahrazuje částkou „7,- Kč“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

25. Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Bukov 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: společnosti EBM Partner a.s. požádala o prodej části pozemku za účelem 

vybudování zařízení se sociálními službami pro seniory 

- MK nedoporučuje schválit záměr prodeje a výpůjčky 

- RM je předložen k neschválení 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 – PaedDr. Čelišová 
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156/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 139/1 o výměře cca 1 300 m
2
 v k. ú. Bukov 

2. záměr výpůjčky části pozemku p. č. 139/1 o výměře cca 5 000 m
2
 v k. ú. Bukov 

 

26. Záměr prodeje části pozemku p. č. 1263/1 v k. ú. Brná nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: p. Třešňáková požádala o prodeje části pozemků, které jsou v ÚP vedeny jako 

komunikace  

- MK nedošla k žádnému závěru  

- já doporučuji schvalovat podle varianty I. – neschválit záměr prodej ani jedné části a 

jednat o možném pronájmu  

 

MUDr. Madar: souhlasím s nabídkou pronájmu   

 

Ing. Nechybová: neschvalujeme záměr prodeje  

 

Ing. Dařílek: RM po projednání za A) neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 1263/1 o 

výměře cca 150 m
2
 a části pozemku p. č. 1262 o výměře cca 45 m

2
, vše v k. ú. Brná 

nad Labem  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

157/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1263/1 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1263/1 o výměře cca 150 m
2
 a části pozemku 

p. č. 1262 o výměře cca 45 m
2
, vše v k. ú. Brná nad Labem 

 

27. Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Habrovice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Manželé Maškovi požádali o zřízení VB – 10 tis. Kč bez DPH 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

158/17 
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Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky k pozemku p. č. 247 v k. ú. 

Habrovice, na dobu neurčitou ve prospěch pozemků p. č. 890/41 a p. č. 890/30 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena 

na základě zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, dle § 16b odst. 5, a to ve 

výši 10.000,- Kč bez DPH 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, dle podmínek uvedených v bodě A) 1. 

 

28. Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

159/17 

Rozpočtové opatření ODM – oddělení evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelové neinvestiční 

dotace poskytnuté KÚÚK ve výši 37,10 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši  37,10 tis. Kč v položce 

účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 37,10 tis. Kč  

 

odchod Ing. Nechybové – jednání přebírá MUDr. Madar 

 

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

sociálním v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: ZM schválilo usnesením č. 381/18 ze dne 7. 12. 2016 v rozpočtu Statutárního 

města Ústí nad Labem OKSS finanční prostředky určené na poskytnutí dotací v oblasti 

sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve výši 9 869 tis. Kč 

- na rok 2017 bylo v dotačním řízení předloženo 45 souhrnných projektů obsahujících 

91 podprojektů  

- všechny projekty, které splnily podmínky dotačního programu, byly hodnoceny 

v koordinačních skupinách, Manažerském týmu a KSZMA21 

- z dotačního řízení bylo vyřazeno celkem 6 projektů  
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- součástí hodnocení byli i zaměstnanci úřadu  

 

MUDr. Madar: je možné udělat celkovou tabulku po jednotlivých oblastech? 

 

Ing. Kohl: ano, uděláme to po oblastech 

 

PaedDr. Čelišová: máme přehled, kolik peněz dáváme z města? 

 

Ing. Kohl: ano, vykazují to v žádostech  

- dáme Vám přehled kolik, která služba dostala peněz 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

160/17 

Poskytnutí  dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb 

blízkých službám sociálním v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „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 „Zavádění konceptu kinestetické mobilizace“ ve výši 7 000,-Kč 

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

dle projektu „Čtyři roční období – s využitím veřjných prostor místní lokality“ 

ve výši 10 000,-Kč 

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

nákladů dle projektu „Aktivizace seniorů 2017“ ve výši 15 000,-Kč 

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

sociální poradenství OPORA“ ve výši 18 000,-Kč 

e) Self Help Ústí na Labem z.s. (IČ: 68954085), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit svépomocného charakteru v sociální oblasti dle 

žádosti „Svépomocné aktivity“ ve výši 18 422,-Kč 

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

projektu „Svépomocná skupina klientů v substituční péči“ ve výši 18 422,- Kč 

g) 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 

h) 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 2017“ ve výši 30 806,-Kč 

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

aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Předškolní centrum“ ve výši 27 106,-Kč 

j) CESPO, o.p.s. (IČ: 70819882), na částečnou úhradu nákladů spojených 
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s činností dle projektu „Poradenství pro sluchově postižené“ ve výši 28 000,-Kč 

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

s činností dle projektu „Tlumočnické služby“ ve výši 30 000,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství DEMOSTHENA“ ve výši 30 000,-Kč 

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

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

n) 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 

o) 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 18 422,-Kč 

p) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný 

spolek (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 18 422,-Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

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

službám sociálním“ společnosti Tichý svět, o.p.s. (IČ: 26611716), na částečnou 

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým 

postižením a kombinovaným postižením“  

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 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 145 000,-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 55 000,-Kč 

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

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Nízkoprahový klub 

Tykadlo“ ve výši 54 451,-Kč 

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

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

44 653,-Kč 

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

dle projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – Centrum služeb 

pro rodinu Světluška“ ve výši 90 999,-Kč 

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

dle projektu „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum pro 

děti Světluška“ ve výši 102 372,-Kč 

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

dle projektu „Noclehárna Samaritán“ ve výši 122 857,-Kč 

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

dle projektu „Centrum pomoci Samaritán“ ve výši 182 857,-Kč 
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i) Oblastní charita Ústí nad Labem (IČ: 44225512), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Azylový dům Samaritán“ ve výši 222 857,-Kč 

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

dle projektu „Terénní programy“ ve výši 107 049-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 37 106,-Kč 

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

projektu „Pečovatelská služba OPORA“ ve výši 650 000,-Kč 

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

hospicová péče OPORA“ ve výši 125 000,-Kč 

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

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

115 000,-Kč 

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

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

94 000,-Kč 

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

sociální poradenství“ ve výši 59 000,-Kč 

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

terapeutické dílny“ ve výši 269 000,-Kč 

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

rehabilitace“ ve výši 440 000,-Kč 

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

duševního zdraví - sociální rehabilitace“ ve výši 110 578,-Kč 

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

projektu „Chráněné bydlení“ ve výši 379 000,-Kč 

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

projektu „Kontaktní centrum pro drogově závislé“ ve výši 376 650,-Kč 

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

projektu „Terénní program“ ve výši 97 650,-Kč 

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

projektu „Ambulantní adiktologická služba“ ve výši 137 706,-Kč 

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

projektu „Ambulantní léčba a poradenství pro osoby ohrožené závislostním 

chováním“ ve výši 66 910,-Kč 

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

projektu „Terapeutická komunita pro léčbu osob se závislostmi WHITE LIGHT 

I“ ve výši 328 574,-Kč 

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

projektu „Následná péče o ex-uživatele drog s podporovaným bydlením“ ve výši 

174 090,-Kč 

aa) 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 poruchou autistického spektra“ ve výši 180 000,- Kč 

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

projektu „Denní stacionář Helias“ ve výši 340 000,-Kč 

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

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 70 000,-Kč 
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dd) JURTA, o. p. s. (IČ: 63778718), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně rehabilitace“ ve výši 80 000,-Kč 

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

projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 165 000,-Kč 

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

projektu „Sociálně terapeutické dílny“ ve výši 95 000,-Kč 

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

projektu „Poradenské centrum Bateau – dostuný psycholog“ ve výši      

80 885,-Kč 

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

projektu „Nízkoprahový klub Nový svět“ ve výši 170 562,-Kč 

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

projektu „Klub Mixér“ ve výši 124 479,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 240 556,-Kč 

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

projektu „Terénní sociální práce (terénní programy)“ ve výši 374 274,-Kč 

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

s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Předškolní kluby Stonožka 

a Stromeček“ ve výši 47 106,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 146 821,-Kč 

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

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Dobrovolnické 

mentoringové programy pro děti a mládež v Ústí nad Labem“ ve výši              

52 106,-Kč 

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

projektu „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 117 728,-Kč 

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

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 251 179,-Kč 

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

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat dítěte do rodiny“ ve výši 

36 614,-Kč 

rr) Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. (IČ: 70100691), na 

částečnou úhradu nákladů dle projektu „Návrat do společnosti“ ve výši 

141 358,-Kč 

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

úhradu nákladů dle projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši               

62 857,-Kč 

tt) 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 60 921,-Kč 

uu) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

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

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 38 051,-Kč 

vv) CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, obecně prospěšná 

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

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

ve výši 42 106,-Kč 
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ww) YMCA v Ústí nad Labem (IČ: 26533839), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Nízkoprahový klub Orion“ ve výši 81 955,-Kč 

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

program v Ústí nad Labem“ ve výši 69 487,-Kč 

yy) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Intervenční centrum Ústecký kraj“ ve výši 237 858,-Kč 

zz) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Centrum krizové intervence – krizová pomoc“ ve výši 457 857,-Kč 

aaa) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Telefonická krizová pomoc“ ve výši 162 857,-Kč 

bbb) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Odborné sociální poradenství“ ve výši 95 000,-Kč 

ccc) Spirála, Ústecký kraj, z. s. (IČ: 68954221), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle projektu „Šance pro 

všechny – domov bez násilí“ ve výši 47 106,-Kč 

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

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

30 000,-Kč 

eee) Oblastní charita Česká Kamenice (IČ: 70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Podpora samostatného bydlení“ ve výši 10 000,-Kč 

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

projektu „Raná péče DEMOSTHENA“ ve výši 150 000,-Kč 

ggg) 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 55 000,-Kč 

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

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

iii) 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 

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

projektu „Sociální rehabilitace“ ve výši 80 000,-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 150 000,-Kč 

lll) 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 

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

s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Multifunkční centrum SIA“ 

ve výši 22 106,-Kč 

nnn) Centrum podpory zdraví, z.s. (IČ:22608389), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s realizací aktivit na podporu rodiny dle žádosti „Cepík – zdraví 

životní styl předškolních dětí“ ve výši 57 106,-Kč 

ooo) 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 32 106,-Kč 
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D )  n es ouh l as í  

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

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

službám sociálním“ těmto subjektům: 

a )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p.s. (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

b )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p.s. (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Sociálně aktivizační služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

c )  Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace 

Ústeckého kraje, p.s. (IČ:70942412), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Tlumočnické služby pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

d )  Romano jasnica, spolek (IČ:68974922), na částečnou úhradu nákladů dle 

projektu „Poradenské informační centrum Trmice“ 

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

projektu „Sociální rehabilitace“ 

f )  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Chráněné bydlení“  

g )  Oblastní charita Česká Kamenice (IČ:70818134), na částečnou úhradu nákladů 

dle projektu „Sociálně terapeutické dílny“ 

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: 5. 4. 2017 

 

30. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 “Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 

18 let“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: na OKSS bylo předloženo 8 žádostí do kategorie dotačního programu „Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

- výše dotace na jednoho člena činí 600 Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

 

161/17 
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Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Celoroční 

volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast 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 Waštepi 

(IČ 18382410) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši      

6.600,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 44227892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 42.600,- Kč 

c) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44227094) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 30.000,- Kč 

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

spojených s činností ve výši 19.800,- Kč 

e) Sdružení V.T.O.M. z. s. (IČ 26524481) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 22.200,- Kč 

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

s činností ve výši 24.600,- Kč 

g) YMCA Ústí nad Labem (IČ 26533839) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 49.200,- Kč 

B )  s ouh l as í  

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

služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost 

dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 65.400,- Kč 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

nad Labem  

T: 5. 4. 2017 

 

31. Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2017 “Akce zdravotně postižených“ 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 OKSS, určených na oblast volnočasových 

aktivit „Akce zdravotně postižených“ - na úhradu bazénu a na terapii se zvířaty  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

162/17 
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Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem v roce 2017 “Akce zdravotně 

postižených“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va l u j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených“ a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecký Arcus, z. s. (IČ 44553374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Aktivizační cvičení a plavání v bazénu MN Ústí nad Labem“ ve výši 

11.000,- Kč 

b) Společnost Parkinson, z. s. (IČ 60458887) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Rehabilitační plavání a nápravný tělocvik, hippoterapie, 

turistika“ ve výši 30.000,- Kč 

 

32. Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2017  

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: celkem 6 žádostí 

- 3 stejné žádosti jsou na plážový volejbal ve výši 45 200 Kč na akci „WORLD 

MASTERS GAMES“ - komise mládeže a sportu doporučuje RM projekt finančně 

podpořit ve výši 34 tis. Kč   

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

163/17 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2017  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) DTO CZ, s.r.o. (IČ 47666439) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD 2017“ ve výši 40.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z. s. (IČ 22670238) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s projektem „Reprezentace města v ČR A ZAHRANIČÍ – Simona 

Jirková“ ve výši 38.000,- Kč 

c) Čermák Vlastimil (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „WORLD MASTERS GAMES AUCKLAND 2017“ ve výši 34.000,- Kč 

d) Kapička Václav (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 
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„WORLD MASTERS GAMES AUCKLAND 2017“ ve výši 34.000,- Kč 

e) Papež Miroslav (nar. xx. x. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„WORLD MASTERS GAMES AUCKLAND 2017“ ve výši 34.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice (IČ 00673552) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s projektem „Divadlo nám pomáhá 2017“ ve výši         

20.000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

33. Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: do všech našich kategorií spadalo celkem 131 žádostí  

- kulturní komise má bodové hodnocení  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0  

 

164/17 

Poskytnutí  dotací v oblasti kultury 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“  

a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

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

nákladů spojených s činností „Projekt Fusion – pop-rockový pěvecký sbor 

a kapela pro děti a mládež od 13 do 18 roků“ ve výši 14 tis. Kč 

b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Akce Bendova komorního orchestru“ ve výši 25 tis. Kč 

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

spojených s činností „Celoroční pořádání koncertů“ ve výši 20 tis. Kč 

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

spojených s činností „Přednáškový cyklus místní skupiny ČKA Ústí nad Labem 

na rok 2017“ ve výši 6 tis. Kč 

e) Dívčí komorní sbor PF UJEP v Ústí nad Labem, z.s. (IČ 44555598), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Celoroční činnost Dívčího 

komorního sboru PF UJEP v Ústí nad Labem“ ve výši 30 tis. Kč 
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f) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – spolek (IČ 68974558), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností „Loutkové divadlo v Ústí nad 

Labem“ ve výši 45 tis. Kč 

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

spojených s činností „Činnost tanečního souboru Somnakune Čhave“ ve výši 

10 tis. Kč 

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

s činností „Celoroční výstavní program Deska 2017“ ve výši 30 tis. Kč 

i) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Celoroční činnost komorního sboru Romance v Ústí nad 

Labem“ ve výši 25 tis. Kč 

j) Štaffa Jan, Ing. (IČ 74600401), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Pravidelné workshopy karibských tanců se salsa tančírnou“ ve výši 

15 tis. Kč 

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

s činností „U nás na vsi“ ve výši 20 tis. Kč 

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

s činností „Zajištění celoročních kulturních aktivit“ ve výši 40 tis. Kč 

m) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ 22672729), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Sebuzínská kultura 2017“ ve výši 8 tis. Kč 

n) Ženský komorní sbor Luscinia, z.s. (IČ 05583896), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Sborová činnost Ženského komorního sboru Luscinia, 

z.s.“ ve výši 30 tis. Kč 

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

určených na „realizaci kulturních akcí a projektů“ a následné uzavření smlouvy 

s těmito subjekty takto: 

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

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

9 tis. Kč 

b) Balvín Jaroslav (nar. x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Regionální dějiny a současnost: Semináře místních historiků v Severočeské 

vědecké knihovně v Ústí n. L.“ ve výši 10 tis. Kč 

c) Benda Arts, z. s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„CD Bendova komorního orchestru (1. fáze – nahrávání)“ ve výši 25 tis. Kč 

d) Boháčová Anita (nar. x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Tanec v srdci“ ve výši 15 tis. Kč 

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

s akcí „Kroužkofest“ ve výši 23 tis. Kč 

f) Chaloupková Tereza MgA. (nar. x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Kulturní přehlídka módy a designu Design Box“ ve výši 

20 tis. Kč 

g) InGarden z. s. (IČ  22857940), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Navazující humoristická výstava Pavla Kantorka – Zvířátka v ZOO“ ve výši 

20 tis. Kč 

h) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 44227094), na 

částečnou  úhradu  nákladů  spojených  s akcí „Udělej si dáreček“ ve výši 

5 tis. Kč 

i) Klub ochotníků a přátel loutkového divadla - spolek (IČ 68974558), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Výstava loutek v Ústí nad Labem“ 
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ve výši 20 tis. Kč 

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

„Advent s Ústeckými trubači“ ve výši 10 tis. Kč 

k) Kruh fest, spolek (IČ 03124223), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Festival Kruh“ ve výši 25 tis. Kč 

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

s akcí „Poslední koncert Fešáků v rámci turné k 50. výročí“ ve výši  20 tis. Kč 

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

s akcí „Dixieland na Labi“ ve výši 10 tis. Kč 

n) Malcherová Věra (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Café Max na ulici 2017“ ve výši 20 tis. Kč 

o) NET.W z. s. (IČ 01342185), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Z pohádky do pohádky“ ve výši 15 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Rotahufest XI.“ ve výši 20 tis. Kč 

q) Opatrný Karel Ing. (nar. x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „15. Prvomájový festiválek“ ve výši 10 tis. Kč 

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

nákladů spojených s akcí „7. Slavnosti vína a burčáku“ ve výši 25 tis. Kč 

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

nákladů spojených s akcí „Svatomartinské víno 2017“ ve výši 30 tis. Kč 

t) Pánková Mária (IČ 75255286), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Taneční koncert TS Scenic“ ve výši 20 tis. Kč 

u) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 70693501), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Sedmikvítek“ ve výši 10 tis. Kč 

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

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

ve výši 8 tis. Kč 

w) ROLOUS, z. s.(IČ 63154188), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„20x kolem slunce“ ve výši 10 tis. Kč 

x) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Provedení mše MISSA BREVIS Jiřího Pavlici“ ve výši 

15 tis. Kč 

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

nákladů spojených s akcí „Nesmrtelné ježkoviny – 75. výročí úmrtí Jaroslava 

Ježka“ ve výši 15 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Vánoční koncert Ústeckého dětského sboru a jeho hostů 2017“ 

ve výši 20 tis. Kč 

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

spojených s akcí „Jarní koncert Ústeckého dětského sboru s mezinárodní účastí 

2017“ ve výši 20 tis. Kč 

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

„IZS očima dětí“ ve výši 5 tis. Kč 

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

„Společně do světa“ ve výši 7 tis. Kč 

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

„Tradice našich svátků – velikonoce“ ve výši 6 tis. Kč 

ee) YMCA v Ústí nad Labem (IČ 26533839), na částečnou úhradu nákladů 
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spojených s akcí „Adventní koncerty 2017“ ve výši 15 tis. Kč 

ff) Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s. r. o. (IČ 25016016), na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Keramické velikonoce“ ve výši 

4 tis. Kč 

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

a sociálních  služeb, určených na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ a následné uzavření smlouvy  

s těmito subjekty takto: 

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

nákladů spojených s akcí „15. Vinařské Litoměřice“ ve výši 30 tis. Kč 

b) Romance, zapsaný spolek (IČ 68975091), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mezinárodní festival sborového zpěvu v Limburgu-zájezd 

komorního sboru Romance“ ve výši 30 tis. Kč 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „akce mimořádného významu pro Statutární město 

Ústí nad Labem“ a následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

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

spojených s akcí „Výstava k 50. výročí vzniku festivalu PORTA“ ve výši 

30 tis. Kč 

b) Benda Arts z.s. (IČ 27012662), na částečnou úhradu nákladů spojených  

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

ve výši 30 tis. Kč 

B )  n es ch va lu j e  

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

a sociálních  služeb, určených na „podporu celoroční kulturní činnosti“ těmto 

subjektům: 

a) Muzeum ČSLO Valtířov z.s. (IČ 01771370), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností „Pravidelné dny otevřených dveří v Muzeu ČSLO Valtířov 

z.s.“ 

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

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

„Celoroční činnosti STP v ČR z.s. okresní organizace Ústí n. L. v roce 2017“ 

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

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

subjektům: 

a )  Boháčová Anita (nar. x. xx. xxxx), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Večer plný barev“ 

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

s akcí „Zpívání na Štědrý den“ 

c )  LABOLOG CLUB Ústí nad Labem, z. s. (IČ 04316274), na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Výměnné setkání sběratelů pivních speciálů“ 

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

nákladů spojených s akcí „Kouzlo operety II. aneb slavní autoři“ 

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

nákladů spojených s akcí „Vánoce v Čechách aneb od Adventu ku Štědrému 

dni“ 

f )  Štaffa Jan Ing. (IČ 74600401), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Taneční plesová akce Salsa night“ 

g)  Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s. r. o. (IČ 25016016), na částečnou 
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úhradu nákladů spojených s akcí „Keramické vánoce“ 

h )  Základní umělecká škola – Výtvarné studio, s. r. o. (IČ 25016016), na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Kytička pro maminku“ 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

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

D )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení 

 

34. Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD: RM po projednání bude souhlasit s vyjmutím pozemku nemovitého 

majetku 

 

MUDr. Madar: prosím o vysvětlení přílohy č. 2 

 

PhDr. Müllerová. PhD.: majetek je v souvislosti s uzavřenou mandátní smlouvou, která bude 

vypovězena, protože Městský stadion bude pronajat  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

165/17 

Dodatek č. 1 k úplnému znění Zřizovací listiny Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s vyjmutím následujících pozemků v k. ú. Krásné Březno: 

a) pozemek p. č. 472/176 o výměře 4416 m
2
 – zastavěná plocha – společný dvůr 

b) pozemek p. č. 472/181 o výměře 250 m
2
 – ostatní plocha – ostatní komunikace 

c) pozemek p. č. 472/157 o výměře 1635 m
2 

– zastavěná plocha – včetně budovy 

č.p. 801  

d) pozemek p. č. 472/158 o výměře 88 m
2
 – zastavěná plocha – včetně  budovy bez 

čp/če 

e) pozemek p. č. 472/159 o výměře 643 m
2
 – zastavěná plocha – včetně budovy 

bez čp/če 

2. s vyjmutím nemovitého majetku umístěného v Kulturním domě CORSO 

a) protipožární dveře umístěné na parkovišti CORSO 

3. s vyjmutím movitých věcí z hospodaření Městských služeb Ústí nad Labem,  

příspěvkové organizace v celkové hodnotě 2 098 956,05 Kč dle přílohy č. 1 

usnesení 

4. s vyjmutím movitých věcí umístěných na Městském stadionu z hospodaření 

Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v celkové hodnotě 
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786 405,82 Kč dle přílohy č. 2 usnesení 

5. se změnou výměr následujících pozemků v k. ú. Klíše: 

a) pozemek p. č. 1857/5 z výměry 219 m
2
 na výměru 218 m

2
 

b) pozemek p. č. 1883/2 z výměry 6237 m
2
 na výměru 6264 m

2
 

c) pozemek p. č. 1883/3 z výměry 976 m
2
 na výměru 977 m

2
 

d) pozemek p. č. 1883/6 z výměry 612 m
2
 na výměru 619 m

2
 

e) pozemek p. č. 1896/13 z výměry 596 m
2
 na výměru 486 m

2
 

f) pozemek p. č. 1896/14 z výměry 321 m
2
 na výměru 488 m

2
 

g) pozemek p. č. 1896/15 z výměry 233 m
2
 na výměru 258 m

2
 

h) pozemek p. č. 1897/4 z výměry 2593 m
2
 na výměru 2486 m

2
 

i) pozemek p. č. 1897/5 z výměry 254 m
2
 na výměru 242 m

2
 

6. se zněním dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 5. 4. 2017 

35. Obecně závazná vyhláška č…/2017 – Stanovení školských obvodů spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: reakce na novelu školského zákona, který nám nařizuje stanovení 

spádových školských obvodů i pro školky  

- ředitelky s tím byly seznámeny  

 

Mgr. Javorčák: když si vezmu termín 5. 4. 2017 odečtu si z toho cca 10 dní, tak jste 

přesvědčeni, že budete mít všechny stanoviska obvodů i MV? 

- v usnesení vypustit slova č…/2017 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: je to odeslané a uvedli jsme termín, do kdy to potřebujeme  

- návrh v upraveném znění – obecně závazná vyhláška o stanovení školských obvodů 

spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem, souhlasí s návrhem 

obecně závazné vyhlášky o stanovení školských obvodů   

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

166/17 

Obecně závazná vyhláška – Stanovení školských obvodů 

spádových mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s návrhem obecně závazné vyhlášky - Stanovení školských obvodů spádových 

mateřských škol zřizovaných městem Ústí nad Labem – ve znění dle přílohy 

usnesení č. 1  

B) ukládá 
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1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

       T: 5. 4. 2017 

 

36. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: obdrželi jsme rezignaci Ing Holinkové na vedoucí pracovního místo 

ředitelky Domova pro seniory Dobětice k 31. 3. 2017 

- pověří se Ing. Škvárová, která je zaměstnankyně domova pro seniory - stanovujeme jí 

plat  

- vyhlásíme VŘ a jmenujeme komisi  

 

MUDr. Madar: málo času do konce března  

- nešlo by to prodloužit o nějakou dobu? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: úprava termínu u doručení přihlášky do 12. 4. 2017  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

167/17 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Ing. Ivany Holinkové na vedoucí pracovní místo ředitelky Domova pro 

seniory Dobětice, příspěvkové organizace ke dni 31. 3. 2017 

B )  d ěku j e  

1. Ing. Ivaně Holinkové, ředitelce Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace 

a) za její dlouholetou práci a řídící činnost v příspěvkové organizaci města Ústí nad 

Labem 

C )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Martinu Škvárovou 

a) řízením Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace, 

s účinností od 1. 4. 2017 do doby jmenování nového ředitele 

D )  s t ano v í    

1. Ing. Martině Škvárové, pověřené řízením Domova pro seniory Dobětice, 

příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 4. 2017 (platový výměr č. 27/2017) 

E )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Domova pro 

seniory Dobětice, příspěvkové organizace 
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F)  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle upravené přílohy usnesení 

G)  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory 

Dobětice, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

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

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové 

organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PaedDr. Květoslava Čelišová, členka RM 

   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ 

Mgr. Věra Vonková, odborník pro danou oblast 

Mgr. Lenka Jaremová, předsedkyně komise pro sociálně zdravotní 

problematiku a místní Agendu 21 

Michal Polesný, odborník pro danou oblast 

H) uk lád á  
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 6. 2017 jmenován 

nový ředitel Domova pro seniory Dobětice, příspěvkové organizace 

 

37. Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Jeslí města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: Mgr. Sušická oznámila dne 7. 2. 2017 rezignace na vedoucí pracovní 

místo ředitelky Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, kde dni 

31. 7. 2017 z důvodu odchodu do starobního důchodu 

- vyhlásíme VŘ a jmenujeme komisi  

- úprava termínu u doručení přihlášky do 12. 4. 2017  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

168/17 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Sylvie Sušické na vedoucí pracovní místo ředitelky Jeslí města Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace ke dni 31. 7. 2017, z důvodu odchodu 

do starobního důchodu 

 

B )  d ěku j e  
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1. Mgr. Sylvii Sušické, ředitelce Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

a) za její dlouholetou práci a řídící činnost v příspěvkové organizaci města Ústí nad 

Labem 

C )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Jeslí města Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle upravené přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Jeslí města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

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

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace, ve složení: 

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

Členové:   PaedDr. Květoslava Čelišová, členka RM 

   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ 

Mgr. Marie Čápová, členka ZM 

   Mgr. Sylvie Sušická, odborník pro danou oblast 

Bc. Iveta Kloučková, ředitelka Jeslí Teplice, odborník pro danou oblast 

F)  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 8. 2017 jmenován 

nový ředitel Jeslí města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

38. Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: usnesením 261/16 bylo odsouhlaseno přihlášení základních škol do 

projektu IROP 47 

- po vyjádření krajské hygienické stanice je po ředitele ZŠ E. Krásnohorské požadováno 

upravení projektové dokumentace  

- dojde k navýšení předpokládaných nákladů  

 

MUDr. Madar: půjde to do ZM 

 

Mgr. Javorčák: v DZ máte, že to schvalovalo ZM v kompetenci RM  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ano, bylo to v kompetenci RM  

- je to v návaznosti na schválený místní akční plán  

- RM v dané době nebyla  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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169/17 

Revokace usnesení ZM č. 390/16 ze dne 12. 12. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  
1. s revokací usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne            

12. 12. 2016 v bodu A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka  

2. s úpravou usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 390/16 ze dne            

12. 12. 2016 v bodu A) odst. 1. písmeno a) první a druhá odrážka takto: 

- se spolufinancováním žadatele ve výši 5% uznatelných nákladů a 100 % 

neuznatelných nákladů projektu, a spolufinancováním zřizovatele ve výši 5% 

uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na projekt 

„Modernizace učebny fyziky a chemie“ činí 13 350 000 Kč vč. DPH 

- s předfinancováním projektu z rozpočtu města ve výši 12 015 000 Kč vč. DPH 

B )  uk lád á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky města 

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

Labem 

T: 5. 4. 2017 

2. Mgr. Bc. Martinu Alinčemu, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvkové organizace 

a) v případě nevydání souhlasu Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

s předfinancováním projektu „Modernizace učebny fyziky a chemie“ ve výši 

12 015 000 Kč vč. DPH z rozpočtu města a zajištění spolufinancování tohoto 

projektu zřizovatelem ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt, odstoupit od 

podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) 

na projekt „Modernizace učebny fyziky a chemie“  

T: 20. 4. 2017 

 

39. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace z KÚÚK 

na zajištění LPS v roce 2017  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: jedná se o rozpočtové opatření ve výši 1 732 800 Kč a souhlas 

s uzavřením smlouvy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

 

 

 

170/17 
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Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace z KÚÚK na zajištění LPS v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – oddělení provozně 

technické výši 1 732,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 – přijaté transfery o částku  

1 732,80 tis. Kč v položce účelové prostředky od Ústeckého kraje  

- neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 1 732,80 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 2017 mezi objednatelem 

Statutárním městem Ústí nad Labem a provozovatelem Krajskou zdravotní, a. s. 

2. s poskytnutím vyrovnávací platby ve výši 1 732,80 tis. Kč společnosti Krajská 

zdravotní, a.s. na zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2017 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: 5. 4. 2017 

40. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a p. o. z oblasti školství 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: průtočka v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- jde o poskytnutí dotace pro MŠ Zvoneček a MŠ Pastelka – jde o personální zajištění  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

171/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

a p. o. z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

466,03 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 466,03 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 



  Zápis z 8. RM 

43 

 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové výši 

466,03 tis. Kč z rozpočtu MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

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

- Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové 

organizaci ve výši 256,75 tis. Kč  

- Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvkové organizaci 

ve výši 209,28 tis. Kč  

 

41. Udělení výjimky z počtu dětí v mateřských školách v roce 2017/2018 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: ze zákona má zřizovatel možnost navýšit kapacitu třídy o 4 místa  

- je to běžný materiál, který se dává opakovaně  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

172/17 

Udělení výjimky z počtu dětí v mateřských školách v roce 

2017/2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23 odst. 5 školského 

zákona na školní rok 2016/2017 – zvýšení počtu dětí ve třídě  

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. Května 53, p. o. 

b) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

c) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/2, p. o.  

d) Mateřská škola, Ústí nad Labem Emy Destinové 2027/11, p. o.  

e) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o.  

f) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o.  

g) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1,p. o.  

h) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o.  

i) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o.  

j) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o.  

k) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o.  

l) Mateřská škola Centrum, Velká Hradební 12/43, Ústí nad Labem, p. o.  

m) Mateřská škola Skalnička, Peškova 526, Ústí nad Labem, p. o.  

n) Mateřská škola Kytička Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o.  

o) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o.  

p) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o.  

q) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p. o.  

r) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p. o.  

s) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o.  
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t) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o.  

u) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o.  

v) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/11, p. o.  

w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o.  

x) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o.  

y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

B) zmo cňu j e  

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

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v bodě 

A) 1. 

 

42. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD: ZŠ Vojnovičova zažádala o souhlas s přijetím daru ve výši 20 790 Kč 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN a. p. s. k realizaci projektu „Obědy pro děti“  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

173/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

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

ve výši 20 790 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 

152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace na období od 9. 3. 2017 do 30. 6. 2017 

B )  d ěku j e  

1. dárci za poskytnutí peněžitého daru 

 

43. Poskytnutí peněžitého daru 

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: žádost o podporu charitativního romského plesu, výtěžek bude věnován DD 

v Tisé 

- Poskytujeme peněžitý dar přímo DD Tisá 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

 

174/17 
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Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov 

a Školní jídelna, p. o., IČO: 44555237, se sídlem Tisá 280, 403 36 Tisá, 

zastoupené panem ředitelem Dr. Milanem Vostrým, na volnočasové aktivity dětí 

 

44. Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů předsedům a členům 

komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2016 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT 

 

Mgr. Javorčák: klasický materiál  

- odměny členům komisí  

- půjde to do ZM  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

175/17 

Návrh peněžitých plnění členům výborů ZM a peněžitých darů 

předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, 

za II. pololetí roku 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s vyplacením peněžitých plnění za druhé pololetí roku 2016 dle § 84, odst. 2 písm. 

u) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy ZM dle 

přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. s vyplacením peněžitých darů za druhé pololetí roku 2016 dle § 85, písm. b) zákona 

o obcích č.128/2000 Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města návrh na vyplacení odměn dle bodu A) tohoto 

usnesení  

T: 5. 4. 2017 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  ………………………………………………  

 

 

 

 

 

Pavel Dufek   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     ZM – zastupitelstvo města 

MK – majetková komise    ÚP – územní plán 

VH – valná hromada     VŘ – výběrové řízení 

KP – kancelář primátorky    OŽP – odbor životního prostředí 

VB – věcné břemeno      MV – ministerstvo vnitra   

OIÚP – odbor investic a územního plánování  DD – dětský domov  

OKSS – odbor kultury, sportu a sociálních služeb 


