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ZÁPIS 

z 10. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 14. 12. 2016 

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

Omluveni: 

 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

PaedDr. Květoslava Čelišová 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

23. Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové dotace z MV ČR pro MO – Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obcí 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Program byl schválen s doplněným bodem: 5,0,0 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 23 

 

1. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: od ledna proběhla reorganizace Magistrátu města Ústí nad Labem 

- změna legislativy k 1. 10. 2016 – nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek 

- reagujeme návrhem směrnice 

- změna bod č. 3.1.4. doplňuji - ředitele jednotlivých organizací a vedoucí příslušných 

odborů jsou povinny předkládat zakázky do 15 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí – 

jedná se o zakázky nad 150 tis. Kč 

- změna v bodě 3.2.3. vyhlášení veřejné zakázky bude zpravidla provedeno na profilu 

zadavatele – vynechám zpravidla 

 

Ing. Nechybová: toto je směrnice na zakázku mimo režimu zákona  

- zákon neurčuje, zda máme mít směrnici nebo ne 

 

Mgr. Habrová: máme elektronickou evidenci zakázek – slouží jako elektronická evidence 

elektronických zakázek - převed na PO – není vyřešeno, zda se to bude hýbat  

- pokud se do toho odbory přestanou dívat, tak ztratí i přístup k evidenci svých zakázek  

- přístupové práva jsou pouze na PO  
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Mgr. Studenovský: pouze u zakázek do 150 tis. Kč, které se stejně na profilu zadavatele 

neevidovali  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

443/16 

Směrnice o zadávání veřejných zakázek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  směrnici Rady města č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek v upraveném znění 

 

 

2. Dodatek č. 1 směrnice o správě pohledávek 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: reakce na vývoj, který se udál během letošního roku na vymáhání 

pohledávek – úprava institutu 

- 11. 2. úprava – insolvence – odbory budou předávat jednu kopii, změna na dvě kopie, 

jedna na soud a jedna správci  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

444/16 

Dodatek č. 1 směrnice o správě pohledávek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  dodatek č. 1 ke směrnici Rady města č. 1/2016 správa pohledávek v upraveném 

znění 

 

 

3. Rozpočtová opatření OSR - projekty 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: jedná se o dva projekty – v ÚL jedná se o zálohovou platbu a ITI platba za druhou 

etapu 

 

MUDr. Madar: usnesení a) b) d) – vypadlo c)? 

 

Ing. Slabý: má být a) b) c)  
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MUDr. Madar: na co je 80 tis, Kč? 

 

Ing. Slabý: služby spojené s návrhy – cesty, ubytování  

 

MUDr. Madar: z dotace? 

 

Ing. Slabý: ano – doprovodné služby 

-  20% na služby 

 

Ing. Nechybová: OSR – bude připravovat materiál týkající se přesunu – projednat 

s náměstkem nebo se mnou  

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v upraveném znění místo bodu 2. d) – bod 2. c) 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

445/16 

Rozpočtová opatření OSR – projekty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a odboru městských organizací 

a školství v celkové výši 8 265,00 tis. Kč na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 265,00 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků 

pro příspěvkové organizace ve výši 6 158,36 tis. Kč, na zajištění akce „Podpora 

inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem“ takto: 

 

 

- ZŠ Anežky České 1 435,17 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní   2 566,75 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická  2 156,44 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 2 106,64 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 507,53 tis. Kč v rámci projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 507,53 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kanceláře tajemníka 

o  částku 426,93 tis. Kč na úhradu osobních nákladů takto: 

- v položce mzdové prostředky  327,92 tis. Kč  

- v položce povinné pojistné      99,01 tis. Kč 
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c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací o částku 80,60 tis. Kč  

 

 

4. Rozpočtová opatření odboru životního prostředí - činnost odborného lesního 

hospodáře za 3. čtvrtletí 2016 a výsadba minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2016 
Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: peníze jsou na účtu – máme je  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

446/16 

Rozpočtová opatření odboru životního prostředí - činnost 

odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2016 a výsadba 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin 

za 1. pololetí 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 59,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 59,80 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

59,80 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 3. čtvrtletí 2016 

pro Lesy ČR s. p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 25,05 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 25,05 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

25,05 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí roku 2016 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 

 

 

5. Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  a odboru městských organizací 

a školství 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: jedná se o převod peněz z OŽP  na odbor OMOŠ – převod na ZOO 

-  hrazení nákladů na uhynulou zvěř  
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MUDr. Madar: cena za 1 Kg si udělala ZOO 

 

 

 

Ing. Heymerová: cenu, kterou hradíme veterinární společnosti je všude stejná  

- veterináři si najímají službu  

- vozíme tam úhyny 

- cena stanovena před 10ti lety 

- cena za vlastní likvidaci je stejná – náklady se nijak nezvýšili 

 

MUDr. Madar: proč si to neuděláte přímo a jde to přes OMOŠ?  

 

Ing. Heymerová: je to hlášené na OMOŠ 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:5,0,0 

 

447/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  a odboru 

městských organizací a školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 

městských organizací a školství ve výši 16,68 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí 

z položky provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 16,68 tis. Kč 

b )  zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Zoologické zahradě 

Ústí nad Labem, p. o. ve výši 16,68 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

 

6. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

PaedDr. Čelišová: o co tam jde?  

 

Ing. Šťastná: odbor má 3 dotace – dvě jsou dlouhodobé – jedna je nová  

- pěstounská péče – všechny děti, které nejsou dány do ústavy, ale jsou dány pěstounům 

– uzavíráme smlouvu 

- za rok obdržíme 48 tis. Kč na uzavřenou smlouvu  

- 48 tis. můžeme použít na náklady s pěstounskou péčí – péče, která se tím platí  

- část si můžeme nechat na provozní náklady odboru, část peněz na mzdy pracovníků 

nebo provozní náklady např. elektrika, telefon, kancelářské potřeby  

- peníze dostáváme od ÚP 

- KT- platí mzdy  

- peníze se pohybuje podle toho, jak je potřeba pokrýt náklady 
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- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

448/16 

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

pěstounské péče 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru 

hospodářské správy ve výši 199,26 tis. Kč – pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění 

dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 199,26 Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 144,36 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 48 tis. Kč v položce 

povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o 2,40 tis. Kč v položce 

provozní prostředky 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 4,50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

 

7. Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní ochranu děti 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: druhá neinvestiční účelově vázaná dotace   

- pro letošní rok jsem požádala ministerstvo práce – obdržela jsem 1 mil.  

- z této dotace neplatím nic – využívám to na úhradu pracovníků  

- metodický pokyn, který každý rok vydává  

- KT – ve mzdách přebývá 130 tis. Kč 

 

MUDr. Madar: náklady máme pokryté 

 

Ing. Šťastná: nejsou sociální pracovníci – stávající nebudou přetížený  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

449/16 
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Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně - právní 

ochranu děti 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT v celkové výši 7,92 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně - právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 7,92 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 7,92 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT v celkové výši 130 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 130 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 130 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně právní ochrana dětí 

 

 

8. Rozpočtové opatření odboru sociálních  věcí a kanceláře tajemníka – dotace na 

výkon sociální práce 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: dotace ve výši 5 mil. Kč na výkon soc. práce – dotace, kterou mohu poskytnou i 

úřadu MO  

- materiálem do RM převádím část peněz na úřady MO – jenom ve prospěch 

pracovníků, kteří vykonávají sociální práci  

- ze zbytku pokrývám náklady  

- na příští rok o veřejném opatrovnictví – 2 mil. Kč na veřejné opatrovnictví – obvody 

to budou dostávat  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

450/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních  věcí a kanceláře 

tajemníka – dotace na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 

5,03 tis. Kč takto:    

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí ve výši 
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5,03 tis. Kč v položce provozní výdaje   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

5,03 tis. Kč v položce mzdové prostředky  

 

 

 

 

 

 

9. Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: jedná se o převod dopravních prostředků – o zajištění akce, kostela sv. Vojtěcha – 

jedná se o částku 250 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:5,0,0 

 

451/16 

Rozpočtové opatření OKSS a OMOŠ – převod prostředků pro 

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání  

 
A )  s ch va lu j e  

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

organizací a školství, oddělení ekonomicko školské ve výši 

255 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 255 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové 

aktivity 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 255 tis. Kč na realizaci akce 

„Adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha“ 

 

10. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1217 ze dne 9. 5. 2012 – pozemek p. č. 146/1 

v k. ú. Božtěšice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

452/16 
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Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 1217 ze dne 9. 5. 2012 - 

pozemek p. č. 146/1 v k. ú. Božtěšice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 1217 ze dne 9. 5. 2012 s nájemcem 

části pozemku p. č. 146/1 v k. ú. Božtěšice, paní Danou Křížovou, xxxxxxxxx xx,  

xxx xx xxxx xxx xxxxx, kterým se výše nájemného zvyšuje na 15,- Kč/m
2
/rok po 

zveřejnění záměru pronájmu 
 

 

11. Souhlas se zřízením sídla společnosti v objektu Zanádraží 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: s.r.o. požádalo o zřízení sídla – PO nedoporučil tuto věc a MK – doporučila  

- předložíme na RM nesouhlasné stanovisko  

 

MUDr. Madar: p. o. Mgr. Studenovský zajistil, že tam nemohou být exekuce  

 

Ing. Dařílek: vycházím ze stanoviska Mgr. Studenovského  

 

Mgr. Habrová: mají samostatný chod sídla? 

 

Ing. Dařílek: ne – mají svou kóji  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

453/16 

Souhlas se zřízením sídla společnosti v objektu Zanádraží 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. souhlas se zřízením sídla společnosti HARDWARE PLUS, s. r. o., Kramoly 39, 

400 03 Ústí nad Labem, IČ 25450573 v objektu Zanádraží na adrese Přístavní 

3591/3, 400 01 Ústí nad Labem 
 

12. Rozpočtové opatření ODM – posílení zimní údržby 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: o převod z prostředků, které byly na čistění – spotřebujeme na zimní údržbu, 

abychom uhradili veškeré náklady na údržbu  

- Od 1. 11. 2016 už zimní služba běží – platby se z toho umožní 

 

p. Tomková: všechny chodníky ve mstě 
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Ing. Dařílek: podle schváleného harmonogramu čištění chodníků 

- plán, který odpovídá rozpočtu 

- seznamy jsou na úřadech k dispozici  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

 

454/16 

Rozpočtové opatření ODM – posílení zimní údržby 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 400,- tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o 400,- tis Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 400,- tis. Kč v položce Zimní údržba chodníků a vozovek 

 

 

13. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční dotace pro DDM, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: 32 tis. 541 Kč na projekt nástupy klimatu, které RM odsouhlasila                

7. 10. 2015 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

455/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelové neinvestiční 

dotace pro DDM, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

32,54 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 32,54 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MMR ČR pro Dům dětí 
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a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 32,54 tis. Kč v rámci projektu “Na stopě klimatu“ – česko-

německý projekt o obnovitelných zdrojích energie a environmentální výchově 

a vzdělávání dětí a mládeže 

 

14. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad pro 

příspěvkové organizace a oddělení provozně technické OMOŠ 

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

 

PhDr. Müllerová: bez úvodního slova 

 

 

 

MUDr. Madar: poslat dopis všem ředitelům, aby hlásili, když dojde k pojistné události 

 

PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:5,0,0, 

 

456/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace a oddělení provozně technické 

OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

98,97 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 98,97 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 98,97 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ Vojnovičova, p. o.       5,35 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.  52,78 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  14,71 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  26,13 tis. Kč 

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

 12,99 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 12,99 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 12,99 tis. Kč v položce oprava a údržba 
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15. Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

z Fondu Ústeckého kraje pro ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: z fondu Ústeckého kraje poskytnuto 11 tis. 700 Kč  

- v rámci provedeného vyúčtování byla vratka nedočerpané části dotace, ve výši 335 tis. 

Kč zaslána dne 30. 9. 2016 příspěvkovou organizací na bankovní účet MmÚ a ta byla 

následně dne 7. 10. 2016 zaslána na bankovní účet  Ústeckého kraje jako poskytovateli 

dotace. 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

457/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté z Fondu Ústeckého kraje pro ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

0,33 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 0,33 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské o částku 0,33 tis. Kč u účelové neinvestiční dotace poskytnuté z Fondu 

Ústeckého kraje pro ZŠ a MŠ Jitřní, p. o. na realizaci projektu „Republikové 

finále ve vybíjené“ 

 

16. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová: zapojení dotací pro MŠ Vinářská 30 tis. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 

ZŠ Anežky České z rozpočtu ÚK 30 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:5,0,0 

 

458/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

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

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

60 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 60 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 60 tis. Kč z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

- Mateřské škole Ústí nad Labem, Vinařská 737/10 příspěvkové organizaci ve 

výši 30 tis. Kč na realizaci projektu „UČÍME SE V ZAHRADĚ II. ANEB ZA 

POZNÁNÍM ŽIVOTA FERDY MRAVENCE A JEHO KAMARÁDŮ“ 

- Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvkové 

organizaci ve výši 30 tis. Kč v rámci programu „Mimoškolní výchova žáků 

zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“ 

 

 

17. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení příjmů a poskytnutí investičního příspěvku 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová: ZOO prodala majetek – vyjmenován v DZ 

- stanovena částka 248 tis. Kč – odevzdat zřizovateli  

- elektronické vozíky pro zaměstnance – navrhujeme poskytnout 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

459/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení příjmů a poskytnutí 

investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

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

236 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 3 v položce příjmy z prodeje ostatního 

hmotného dlouhodobého majetku ve výši 236 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 – poskytnutí 

investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem,  p. o. ve výši 

236 tis. Kč na realizaci akce „ZOO, p.o. – nákup elektrických vozíků“ 

 

18. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelových neinvestičních příspěvků na 

provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p.o. na zajištění kulturních 

akcí 

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

 

PhDr. Müllerová: poskytnutí částek v rámci poskytnutí pro kulturní středisko města ÚL – 

poskytnuto 80 tis. Kč  



14 

 

 

MUDr. Madar: rozpočet na letošní rok bylo 600 tis. Kč – OMOŠ musí žádat 

 

PhDr. Müllerová: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

460/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelových 

neinvestičních příspěvků na provoz Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturních akcí 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

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

625 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v celkové výši 553,41 tis. Kč v položce Rezerva pro Kulturní středisko 

města Ústí nad Labem na kulturní akce 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v celkové výši 71,59 tis. Kč v položce Ověření účetních závěrek 

příspěvkových organizací 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

80 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. 

na zajištění kulturní akce „Projekt česko-německé spolupráce“ 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

7 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění kulturní 

akce „Krajská videopřehlídka“ 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

408 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

kulturní akce „Mezinárodní jazz & blues festival“ 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

130 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. na zajištění 

kulturní akce „Virtuosi per musica di pianoforte“ 

 

19. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz a poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

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

 

PhDr. Müllerová: od ZŠ Vinařské žádost o poskytnutí přídavku - návrh na 40 tis. Kč  

- žádost od činoherního studia – v rámci premiér se dostal do finančního skluzu – návrh 

na 210 tis. Kč  

- domov pro seniory Velké Březno – 200 tis. Kč uhrazení platů ekonomky 

  

PaedDr. Čelišová: se zvýšením nákladného – o co jde?  
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MUDr. Madar: musí udělat nové premiéry – v dalších letech by to mělo být, budou se hrát 

delší dobu 

 

Ing. Müllerová: účastnil se projektu v rámci UJEPU – jde o to, že měl špatný finanční odhady  

návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

461/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz a poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

450 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 360 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 20,99 tis. Kč 

v položce Ověření účetních závěrek příspěvkových organizací 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 69,01 tis. Kč 

v položce Financování státní správy ve školství 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. ve výši 40 tis. Kč na zajištění 

celodenní péče pro žáky sportovních tříd 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Činohernímu studiu 

města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 210 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz Domovu pro seniory 

Velké Březno, p. o. ve výši 200 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 200 tis. Kč 

v položce Financování státní správy ve školství  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. ve výši 200 tis. Kč k úhradě 

nadnormativních výdajů na vzdělávací činnost 

 

20. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová: zde žádáme o převod v rámci položek 1,5 mil. Kč na akce městské služby 
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Madar: schvalujeme 157 tis. Kč na projekt 

 

Müllerová: schvalujeme teď pouze projekt  

- v rámci VŘ bude provedení stavby  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

462/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

157,30 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 157,30 tis. Kč z položky oprava a údržba 

 

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

157,30 tis. Kč na investiční akci „Městské služby ÚL – vybudování nádvoří před 

obřadní síní“ (pro všechny stupně PD) s výjimkou skutečného provedení stavby  

 

21. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku  

na provoz Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o.  

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

 

PhDr. Müllerová: žádost na poskytnutí neinvestičního příspěvku – nákup změkčovače vody 

 

PaedDr. Čelišová: máme požadavky evidované? 

 

PhDr. Müllerová: ano máme 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení:5,0,0 

 

463/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz Základní škole a Mateřské škole Ústí nad 

Labem, Nová 1432/5, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

11,53 tis. Kč takto: 
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 11,53 tis. Kč z položky nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 11,53 tis. Kč 

Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5,  

p. o. 

 

22. Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního 

rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu 

nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce 2016 

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

 

PhDr. Müllerová: 4 azylanti v rodině – musíme vracet finance za dotaci, kterou jsme 

nevyčerpali  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

 

 

464/16 

Rozpočtové opatření OMOŠ – snížení účelové neinvestiční dotace 

ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na 

území ČR v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

7 tis. Kč – snížení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Statutární 

město Ústí nad Labem poskytnuté na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní 

ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany na území ČR v roce 2016 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu třídy 4 ve výši 7 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 7 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení 

 

23. Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové dotace z MV ČR pro MO – Jednotky 

sboru dobrovolných hasičů obcí 

 

Ing. Nechybová: obdrželi jsme rozhodnutí z KÚ – neinvestiční dotace – úhrady na výdaje – 

symbolické částky 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování: 5,0,0 
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465/16 

Rozpočtové opatření FO – zapojení účelové dotace z MV ČR pro 

MO – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru - zapojení účelové neinvestiční dotace z MV 

ČR, určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8,61 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

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

8,61 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 

2016, takto:  

- MO město   1,00 tis. Kč 

- MO Neštěmice  5,61 tis. Kč 

- MO Střekov             2,00 tis. Kč 
 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

MUDr. Jiří Madar    ………………………………………………  

 

 

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

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

    primátorka města  

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     MO – městský obvod 

KT – kancelář tajemníka    ÚP – územní plán 

OMOŠ – odbor městských organizací a školství  PO – právní odbor 
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OŽP – odbor životního prostředí   MK – majetková komise 

DZ – důvodová zpráva    OSR – odbor strategického rozvoje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


