
  Zápis z 15. RM 

1 

 

ZÁPIS 

15. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 7. 6. 2017 

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

 

Omluveni: 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 5,0,0 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Ing. Nechybová: hlasování o předřazení bodu č. 39 za bod č. 6 (Mgr. Studenovský) 

 

Program byl schválen: 5,0,0 

 

Dále na stole: 

 

- plnění usnesení 

 

V kolovadle: 

- materiály k bodům č. 4, 8, 17, 26, 33 a 34 

 

Přizváni: 

- Ing. Kamil Hýbner (bod č. 3 a 4) na 9,00 h 

- Mgr. Renata Zrníková, Yveta Tomková, Ing. Kamil Hýbner a Ing. Eva Outlá (bod č. 16) 

na 9,30 h  

- Ing. Pavelka (předseda představenstva DpmUL), Ing. Lubor Turek, Ph.D. (výkonný 

ředitel společnosti DpmUL), Ing. Simona Mohacsi (ekonomický náměstek DpmUL), 

(bod č. 17) na 10,00 h 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně) 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Mgr. Javorčák: trvajících úkolů je 44 z celkem uložených 473 úkolů 

- neevidujeme žádný nesplněný úkol 

- RM bere na vědomí informaci o plnění RM  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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352/17 

Plnění usnesení RM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

2. Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně z příjmů města 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

353/17 

Rozpočtové opatření finančního odboru – proúčtování daně 

z příjmů města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru na proúčtování daně z příjmů 

právnických osob za město Ústí nad Labem za zdaňovací období 2016 ve výši 

79 826,22 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 79 826,22 tis. Kč v položce daň 

z příjmů právnických osob za obec 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

79 826,22 tis. Kč v položce daň z příjmů právnických osob 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

Labem 

                                                                                T: 21. 6. 2017 

 

3. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město  

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

Ing. Jakubec: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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354/17 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 17,87 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 17,87 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

17,87 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

4. Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

355/17 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě žádosti 

MO  Ústí nad Labem - město takto: 

a) ve dnech 6. – 9. 8. 2017 v době od 20,00 do 24,00 hodin v lokalitě Lidického 

náměstí v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Kinematograf bratří Čadíků“ 

 

5. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy 

chodníků  - II. a III. etapa“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o velkoplošnou opravu chodníků v ul. Jizerská  

- následují bod, je totožný 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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356/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – 

velkoplošné opravy chodníků  - II. a III. etapa“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – 

velkoplošné opravy chodníků  - II. a III. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 1.200.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, ul. Jizerská – 

velkoplošné opravy chodníků  - II. a III. etapa“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

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

„Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků  - II. a III. etapa“, 

včetně případného vylučování uchazečů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

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

„Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků  - II. a III. etapa“, 

včetně případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi 

Wallerové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

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

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, provozní technik ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

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

 

6. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, ul. Anežky České – velkoplošná 

oprava chodníků“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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357/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, ul. Anežky České – 

velkoplošná oprava chodníků“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, ul. Anežky České 

– velkoplošná oprava chodníků“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

1.900.000 Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, ul. Anežky České – 

velkoplošná oprava chodníků“ 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

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

„Ústí nad Labem, ul. Anežky České – velkoplošná oprava chodníků“, včetně 

případného vylučování uchazečů 

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

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

„Ústí nad Labem, ul. Anežky České – velkoplošná oprava chodníků“, včetně 

případného vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

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

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, provozní technik ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

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

 

39. Smlouva o budoucí nájemní smlouvě se spol. PB – Centrum spol. s r.o. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: stěhování OSV, dohodli jsme spolupráci s PB – Centrum spol. s. r. o. 

- jednalo by se o nájemní smlouvu na dobu neurčitou 

- ceny jsou totožné s usnesením  

- odbor by se přestěhoval o budovu vedle, ale adresa zůstává stejná  

- dosah magistrátu je zajištěný 

 

Mgr. Javorčák: jednání byla intenzivní 

- prvotní cena byla 4 mil. 900 tis. Kč a dostali jsme se na částku 4 mil. 200 tis. Kč 

- 100% zajištěný chod obvodů  

- cena, kterou jsme si zjišťovali, za m
2
 je odpovídající  

- ušetříme za stěhování  
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p. Dufek: je to 1 400 m
2
 – 235 Kč/m

2
/měsíčně, na centrum města je velmi dobré 

 

Ing. Nechybová: poděkování, že za tak krátkou dobu se podařilo vyřešit problém  

- obvod město zůstává a komfort pro občany se tím nemění  

 

MUDr. Madar: rozdíl je o 0,5 mil. Kč/ rok  

- nájemní smlouva je od 1. 3. 2018 

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění  

  

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

358/17 

Smlouva o budoucí nájemní smlouvě se spol. PB – Centrum 

spol. s r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o budoucí nájemní smlouvě se společností PB – Centrum spol. 

s r.o. za těchto podmínek: 

a) nájemní smlouva bude uzavřena do konce r. 2017 s účinností od 1. 3. 2018 

na dobu neurčitou 

b) předmětem nájmu budou prostory (kanceláře a další prostory) v budově  

PB – Centra v 1.PP, 5. NP, 6 NP a 7. NP 

c) nájemné ve výši: 

- kancelářské plochy, zasedací místnosti    1.990,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy          990,- 

Kč/m
2
/rok 

b) paušální platby ve výši: 

- kancelářské plochy, zasedací místn. – klimatizované  1.356,- Kč/m
2
/rok 

- kancelářské plochy, zasedací místn. – neklimatizované 1.260,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – klimatizované    1.058,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – neklimatizované       962,- Kč/m
2
/rok 

- ostatní plochy – prostor archivu, šatníku (úklid 1x měs.)    481,- 

Kč/m
2
/rok 

 

7. Rozpočtová opatření odboru životního prostředí – přijetí nadačního příspěvku 

č. 81-SZ-006 od Nadace Partnerství 

Předkládá: Ing. Simona Heymerová, vedoucí OŽP 

 

Ing. Heymerová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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359/17 

Rozpočtová opatření odboru životního prostředí – přijetí 

nadačního příspěvku č. 81-SZ-006 od Nadace Partnerství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 31,86 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 31,86 tis. Kč v položce ostatní 

nedaňové příjmy 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

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

31,86 tis. Kč (nadační příspěvek od Nadace Partnerství na ošetření památných 

a významných stromů ve městě Ústí nad Labem) 

 

8. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 03_17 na akci „Revitalizace 

stromořadí v ul. Klíšská“ 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: po uzavření smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv bude městu zaslán 

příspěvek do 30 dní a bude možné čerpat finanční prostředky na realizaci akce. Pokud 

MO město od začátku výsadby nových stromů neprovede na své náklady (odhad cca 

132 tis. Kč) kácení původních dřevin se zhoršenou kvalitou, bude nadační příspěvek 

vrácen Nadaci ČEZ v plné výši. 

- akce bude realizována na podzim 2017 

- OSR bude MO –město informovat o poskytnutí příspěvku 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

360/17 

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 03_17 na akci 

„Revitalizace stromořadí v ul. Klíšská“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 03_17 mezi 

statutárním městem Ústí nad Labem a Nadací ČEZ 
 

9. Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: u OSR v neinvestiční části výdajového rozpočtu došlo k nevyčerpání finančních 

prostředků v roce 2016 ve výši 2 556,31 Kč, ty byly převedeny do roku 2017. U dvou 

projektů byly fin. prostředky chybně odborem zaúčtovány, proto žádáme o opravu 
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PaedDr. Čelišová: jaký máte názor na projekt Vital Cities, který je v materiálu uveden?  

 

Ing. Slabý: to se uvidí na konci, jaký to bude mít dopad  

- tyto projekty jsou z 90% postaveny na konzultacích 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

361/17 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 220 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů a dotací 

ve výši 220 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení cestovního ruchu 

ve výši 100 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení koncepcí ve výši 

120 tis. Kč  

 

10. Rozpočet DSO Jezera Milada na rok 2017 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Slabý: předkládáme rozpočet DSO Jezera Milada na rok 2017  

 

Ing. Nechybová: VH jezera Milada rozpočet projednala a schválila  

 

MUDr. Madar: v následujícím bodu přidáváme 90 tis. Kč  

 

Ing. Nechybová: v tomto bodě rozpočet bereme pouze na vědomí 

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

362/17 

Rozpočet DSO Jezera Milada na rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo m í  
1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2017  
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11. Navýšení členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 2017 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: město platí advokátní kancelář Tomášek & partneři 

- dohodla jsem se starosty obcí v dobrovolném svazku, že město nebude hradit 100% za 

právní služby 

- po dohodě se starosty se mi podařilo vyjednat vypovězení smlouvy advokátní kanceláře 

Tomášek & partneři a bylo vypsáno nové VŘ na právníka pro dobrovolný svazek  

 

MUDr. Madar: potřebujeme pro DSO právníka?  

 

Ing. Nechybová: ano 

 

Ing. Slabý: řeší vše ve prospěch svazku  

- dělali jsme poptávku a do konce roku to uděláme formou poptávkového řízení  

 

Ing. Nechybová: starostové s tím souhlasí, pokud nebudou souhlasit, tak nebude uzavřena 

smlouva 

- projekty jsou částečně financovány z nadačních projektů 

 

Ing. Slabý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

363/17 

Navýšení členského příspěvku do DSO Jezero Milada pro rok 

2017 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. navýšení členského příspěvku statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému 

svazku obcí Jezero Milada pro rok 2017 na částku ve výši 284 358 Kč 

 

12. Žádost (petice) o revitalizaci parku v bezprostředním okolí spolku Drug-Out Klubu 

a žádost (petice) o vymístění tohoto spolku 

Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřená vedením OK 

 

p. Kovárníková: žádost o schválení návrhu odpovědi  

 

Ing. Nechybová: všichni jsme se tím zabývali  

- prošlo to různými komisemi 

 

MUDr. Madar: situace je tam neúnosná, v blízkém okolí je školka a v přilehlém parku si hrají 

děti, neustále zde Městská policie nachází odhozené stříkačky a jehly, to je velmi nebezpečné 

 

Ing. Nechybová: ZM schvaluje komunitní plán 
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- pokud nás občané prosí, abychom dělali něco se sociální službou, která je obtěžuje, tak 

bychom měli mít nějaké nástroje, jde nám o bezpečnost občanů a hlavně dětí  

 

p. Kovárníková: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

364/17 

Žádost (petice) o revitalizaci parku v bezprostředním okolí spolku 

Drug-Out Klubu a žádost (petice) o vymístění tohoto spolku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost (petice) o revitalizaci parku v bezprostředním okolí spolku Drug - Out Klubu 

a žádost (petice) o vymístění tohoto spolku z adresy Velká Hradební 13/47 Ústí nad 

Labem, ze dne 2. 12. 2016 

2. zápisy z komisí RM: 

a) Komise prevence kriminality 

b) Komise pro životní prostředí 

c) Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 v roce 2017  

B )  s ouh l as í  

1. s návrhem odpovědi 

2. s instalací 3 mobilních kamer v prostoru parku 

3. se zvýšeným dohledem MP se zaměřením na pohyb osob a úklid 

 

13. Nesouhlas s místním poplatkem z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2016  

Předkládá: Ivana Kovárníková, pověřená vedením OK 

 

p. Kovárníková: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

365/17 

Nesouhlas s místním poplatkem z ubytovací kapacity dle OZV 

č. 2/2016  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. nesouhlas s místním poplatkem z ubytovací kapacity dle OZV č. 2/2016 

B )  s ouh l as í  

1. s návrhem odpovědi 
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14. Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka – státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

366/17 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka 

– státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 144 tis. Kč – pokrytí nákladů na 

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

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

působností takto:    

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 144 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 144 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT ve výši 100 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 100 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

 

15. Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní ochranu dětí 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

367/17 

Rozpočtové opatření OSV a KT – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí 

 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT ve výši 50 tis. Kč určené na 



  Zápis z 15. RM 

12 

 

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 50 tis. Kč 

v položce účelové prostředky - sociálně právní ochrana dětí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 50 tis. Kč v položce 

Městský informační systém  

 

16. Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon veřejného 

opatrovnictví 

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: pro rok 2017 přiznalo MPSV finanční prostředky na činnost související 

s výkonem veřejného opatrovnictví z moci úřední 

- obdrželi jsme částku 2 mil. 320 tis. Kč  

- na jednoho opatrovance náleží 29 tis. Kč  

- minulý rok jsem dávala požadavky  

- podle počtu opatrovanců jsme rozdělili částku na jednotlivé úřady MO  

- pokud to RM schválí, tak v následujících dnech pošlu MO peníze  

 

Ing. Nechybová: MO Město dostává 754 tis. Kč, MO ST 841 tis. Kč, MO Neštěmice 

580 tis. Kč a MO Střekov 145 tis. Kč - podle počtu opatrovanců  

 

Ing. Šťastná: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

368/17 

Rozpočtové opatření OSV a městských obvodů – dotace na výkon 

veřejného opatrovnictví 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a MO ve výši 2 320 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 320 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – příspěvek na opatrovnictví   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v celkové výši 2 320 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:  

- MO město     754 tis. Kč 

- MO Severní Terasa    841 tis. Kč 

- MO Neštěmice    580 tis. Kč 

- MO Střekov     145 tis. Kč 

 

17. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – výroční zpráva za rok 2016 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

 

Ing. Dařílek: úprava usnesení – doplněn bod č. 4 
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Ing. Pavelka: pokud bude v účetní závěrce nějaký dotaz, tak je tady účetní 

 

Ing. Turek, Ph.D.: účetní závěrku a výroční zprávu schválilo představenstvo  

 

MUDr. Madar: chcete převedení zisku 10.072,95 Kč zaúčtovat na ztrátu z minulých let? 

- po zdanění je to 195 tis Kč, kde je zbytek peněz? 

 

Ing. Mohacsi: je to uvedeno ve výkazu zisku a ztráty  

- byla to daňová povinnost 

  

MUDr. Madar: kdy vznikla funkce tiskový mluvčí v DPMÚL? 

 

Ing. Turek, Ph.D.: tiskový mluvčí vznikl po jednání minulého představenstva – je to na celý 

úvazek  

 

MUDr. Madar: dle mého je to místo zbytečné  

 

Ing. Turek, Ph.D.: tiskový mluvčí dostal za úkol vytvářet mediální obraz společnosti  

- nemá smlouvu na dobu neurčitou  

 

Ing. Nechybová: co dělal pan Chlada před tím? 

 

Ing. Turek, PhD.: pracoval na oddělení informační zákaznické centrum jako vedoucí, poté 

měl kázeňský prohřešek a v naší společnosti už nepracuje cca 2 roky  

 

Ing. Nechybová: škoda, lepší mediální obraz DP jsem zatím neviděla  

 

MUDr. Madar: chtěl bych podrobnější analýzu řidičů  

- dodat účetnictví lanovky 

- poslední představenstvo – jsou dělaná nějaká opatření?  

 

Ing. Pavelka: pustili jsme se do úsporných opatření  

- začali jsme reorganizaci DP 

- jsou tam různá VŘ  

- vše bylo předloženo na posledním představenstvu – došlo ke ztrátám  

- odtahová služba je dlouhodobě ztrátová - máme dvě vozidla odtahové služby 

 

Ing. Dařílek: lidé překážky odstraňují sami 

- DP buď peníze dostane od řidiče, nebo je musí vymáhat  

- vozidla při čistění vozovky musíme odtáhnout a zase vrátit, to ukládá zákon a poté 

musíme peníze vymáhat – je to velmi složité  

 

Ing. Turek, Ph.D.: zdědili jsme dvě odtahová vozidla na leasing  

 

Ing. Dařílek: jedním vozidlem neodtáhnete všechna vozidla 

- tlačíme řidiče k tomu, aby nedělali přestupky  

 

Ing. Pavelka: děláme to pouze na blokové čištění, které je v sezóně  
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Ing. Nechybová: financovat vozidlo, které nejezdí, je prodělečné  

 

MUDr. Madar: varianta – najmout si firmu na odtahy při blokovém čištění?   

 

Ing. Turek, Ph.D.: představenstvo v novém složení se usneslo a bude hledat úsporné opatření  

 

MUDr. Madar: za 3 roky klesají km, počty přepravených lidí 

- chybí počty trolejbusů a autobusů  

- připravujete se na ukončení činnosti společnosti BusLine? 

 

Ing. Turek, Ph.D.: ano, připravujeme se na to 

 

Ing. Dařílek: pokud by kraj chtěl některé věci řešit s naším dopravcem, tak budou objednány 

formou dodatku 

- kraj by bez soutěže nemohl dát dopravní zakázku 

- dodatek mezi krajem a městem by šel přes RM  

- společenská objednávka je dána uzavřenou smlouvou  

- smlouva je hotová 

 

MUDr. Madar: domluvili jsme se, že bychom si udělali analýzu sami  

 

Ing. Nechybová: pokud bude mít představenstvo jiné názory, tak ať nás informují včas 

- jsme otevření jakékoliv diskuzi  

 

Ing. Pavelka: všechny kroky chci s Vámi diskutovat  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v upraveném znění   

 

Ing. Nechybová: předkládám protinávrh 

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

 

369/17 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. – výroční zpráva 

za rok 2016 

 
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti jediného akcionáře společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  v souladu s čl. VI odst. 6 písm. g) a písm. h) Stanov společnosti 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

1. účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za rok 2016 v předloženém znění 

2. převedení zisku za rok 2016 a vyrovnání zůstatku ztráty za rok 2015 v celkové výši 

10.072,95 Kč, a to zaúčtováním do účetního období r. 2017 na účet 429 01 - 

neuhrazená ztráta minulých let 

3. vyrovnání ztráty minulých let v celkové výši 4.024.422,66 Kč, a to zaúčtováním do 

účetního období r. 2017 na účet 429 01 - neuhrazená ztráta minulých let 
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4. vyplacení zvláštních odměn členům představenstva: 

a) Ing. Pavlu Havránkovi 

b) Ing. Michalovi Pavelkovi 

c) Ing. Liboru Turkovi, Ph.D. 

a všem členům dozorčí rady společnosti ve výši jedné průměrné měsíční odměny – 

pevné sazby 

 

Ing. Nechybová: návrh na předřazení bodu č. 33  

 

Hlasování o návrhu: 5,0,0 

 

33. Jmenování ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 

organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: na prvním místě VŘ na obsazení funkce Základní školy Ústí nad 

Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace se umístil Mgr. Michal Kapoun 

 

přizván Mgr. Kapoun  

 

PaedDr. Čelišová: přeji Vám hodně úspěchů v práci 

 

PaedDr. Čelišová: fotbalové hřiště je v kritickém stavu, je potřeba škole pomoci 

 

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

 

Hlasování o návrhu: 5,0,0 

 

370/17 

Jmenování ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 

3282/3, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 19. 5. 2017 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 

organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Michala Kapouna 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 

3282/3, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2017  

C )  s t ano v í    

1. Mgr. Michalu Kapounovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 

3282/3, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 32/2017) 
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18. Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: nesouhlas p. Potové s ohledem k zátopovému území pozemku 

- MK potvrdila svůj návrh neprodávat, ale pronajmout za 5 Kč/m
2
/rok 

 

MUDr. Madar: jsem pro, aby se to prodalo  

 

Ing. Nechybová: prodej schvaluje ZM  

 

Ing. Nechybová: předkládám protinávrh 

 

Hlasování o protinávrhu: 5,0,0 

 

371/17 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 923/1 o výměře cca 400 m
2
 z celkové výměry 

19717 m
2
 v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši minimálně 600,- Kč/m
2
 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

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

plánem Ústí nad Labem 

d) nabyvatel bere na vědomí, že se pozemek nachází v aktivní zóně záplavového 

území Ždírnického potoka, a že na předmětné části pozemku je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) nabyvatel bere na vědomí, že pozemek je zatížen sítěmi technické 

infrastruktury 

f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně 

geometrického plánu 

g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

h) složení kauce ve výši 24.000,- 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 

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

od záměru účastníkem, propadne kauce městu 

B )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 615/15 ze dne 26. 8. 2015 v bodě B) 
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C) s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 923/1 o výměře cca 400 m
2
 z celkové výměry 

19717 m
2
 v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 5,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada bez oplocení 

d) nájemce bere na vědomí, že se pozemek nachází v aktivní zóně záplavového 

území Ždírnického potoka, a že na předmětné části pozemku je zakázána 

jakákoli výstavba (oplocení včetně živých plotů, rekreační stavby apod.) 

e) nájemce bere na vědomí, že pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

19. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

372/17 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 v k. ú. Skorotice 

u Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 366/1 o výměře cca 70 m
2
 z celkové výměry 

5019 m
2
 v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada 

d) pozemek je zatížen sítěmi technické infrastruktury 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

20. Předkupní právo ke stavbě č. e. 9577 v k. ú. Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: Paní Dagmar Greifová předložila nabídku k využití předkupního práva ke stavbě  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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373/17 

Předkupní právo ke stavbě č. e. 9577 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í   

1. s využitím předkupního práva statutárního města Ústí nad Labem jako vlastníka 

pozemku p. č. 3895/12 o výměře 31 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem k odkoupení stavby  

č. e. 9577 zapsané na LV 11044 za kupní cenu ve výši 50.000,- Kč od paní 

Dagmary Greifové, xxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2017     

21. Záměr prodeje pozemku p. č. 260/34 v k. ú. Habrovice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: p. Dunaj chce vykoupit pozemek pod chatou  

- neschválení záměru prodeje pozemku  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

374/17 

Záměr prodeje pozemku p. č. 260/34 v k. ú. Habrovice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 260/34 o výměře 17 m
2
 v k. ú. Habrovice  

 

22. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: upravená částka na 600 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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375/17 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni 

½ Maraton Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Dodatku č. 1 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč 

B) uk lád á  
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem 

T: 21. 6. 2017 

 

23. Týdny pro duševní zdraví v roce 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: poskytnutí dotace ve výši 130 tis. Kč  

 

Ing. Nechybová: nevíme, za kolik budou prodávány vstupenky na představení  

- v žádosti mají uvedeno, že se jedná o benefiční divadelní představení, tzn., že výtěžek by 

měl být použit na činnosti Fokusu nebo na psí útulek  

 

Ing. Kohl: v upravené žádosti není o divadelní benefičním představením zmínka  

 

Ing. Nechybová: program není dopředu avizován  

- co se stane, když výdělek za vstupné bude vyšší než 26 tis. Kč?  

 

Ing. Kohl: bude nižší vlastní podíl 

 

Ing. Nechybová: mám pochybnosti o správnosti žádosti  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 2,0,3 – PaedDr. Čelišová, Ing. Nechybová, p. Konečný  

 

24. Revokace usnesení RM č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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376/17 

Revokace usnesení RM č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 

 
Rada města po projednání 
     

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 164/17 ze dne 8. 3. 2017 v bodě A) odst. 2  

písm. p) 

 

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

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

377/17 

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) Mladá Scéna z. s., (IČ 265 58 441) na částečnou úhradu nákladů spojených  

s činností „Inscenace KOCOUR MODROOČKO“ ve výši 50.000,- Kč 

 

26. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 

2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: žádost rozdělena do 4 projektů  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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378/17 

Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ouh l as í  

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

určených na oblast kultury v roce 2017 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na 

projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 

2017“ takto: 

a) Akce Vědecké knihovny UJEP ve výši 50 tis. Kč  

b) Naučný botanický park ve výši 100 tis. Kč 

c) Terénní práce s vyhodnocením – pravidelné kontroly nádob na biologicky 

rozložitelný odpad (tzv. BRKO) ve výši 25 tis. Kč  

d) Zmapování reklamy v definovaných oblastech města (v rámci projektu Kultivace 

reklamy) ve výši 25 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 21. 6. 2017 
 

27. Oprava usnesení Rady města Ústí nad Labem č.160/17 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: v usnesení RM došlo k administrativní chybě  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

379/17 

Oprava usnesení Rady města Ústí nad Labem č.160/17 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1. v usnesení RM č.160/17 v bodě D) l. b) název projektu „Sociálně aktivizační služby 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ na název „Odborné sociální poradenství 

pro sluchově postižené Ústí nad Labem“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátroky 

a) předložit návrh ve smyslu bodu A) tohoto usnesení na opravu usnesení ZM 

č. 425/17 na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 
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28. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení:  5,0,0 

 

380/17 

Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  s účinností od 1. 7. 2017 

1 .  se zněním dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, kterým se vyjímá z hospodaření příspěvkové 

organizace stavba veřejného osvětlení v areálu zoologické zahrady v celkové 

hodnotě 254 110,- Kč 

B )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 7. 2017 

1. převod stavby veřejného osvětlení v areálu zoologické zahrady do správy odboru 

dopravy a majetku za předpokladu schválení vyjmutí stavby dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky  

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

města Ústí nad Labem 

T: 21. 6. 2017 

 

29. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu – Městské služby – PD – 

rekonstrukce WC (hřbitov)  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: materiál stahuji  

 

30. Rozpočtové opatření OMOŠ ve výdajové části rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přesun 0,46 tis. Kč v rámci rekonstrukce  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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381/17 

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 ve výši  

0,46 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 0,46 tis. Kč v položce oprava a údržba 

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

0,46 tis. Kč na akci „Fakultní ZŠ České mládeže – rekonstrukce školního hřiště 

– pro všechny stupně PD“ 

 

31. Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přijetí účelově určeného peněžitého daru 

 

Ing. Nechybová: poděkovat písemnou formou, PhDr. Müllerová, PhD., připraví děkovné 

dopisy dárcům  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

382/17 

Souhlas s přijetím darů do vlastnictví příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Domova pro seniory 

Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizace na pořádání 

oslav při příležitosti 30. výročí založení Domova pro seniory Orlická takto: 

a) 5 000 Kč od společnosti LINET spol. s r. o., Želevčice 5, 274 01 Slaný, 

IČ 00507814 

b) 5 000 Kč od společnosti RST VÝTAHY v. o. s., Masarykova 325/74, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ 62245317 

c) 5 000 Kč od Bc. Luboše Nováka, Ve Struze 3012/1, 400 11 Ústí nad Labem, 

IČ 66074487 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru – nadačního příspěvku do vlastnictví 

Muzea města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace takto: 

a) 50 000 Kč od Nadace rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 

150 00 Praha 5, IČ 49279416 na nákup interaktivní tabule 

b) 98 000 Kč od Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ 26721511 na 

realizaci projektu „Středověké Ústí – výstava s interaktivní hernou“  
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3. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 10 000 Kč na pořádání „Školní 

akademie 2017“ od společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., Bezručova 2012/30, 251 01 

Říčany, IČ 27309941, do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizace  

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnutí peněžitého daru 

 

32. Souhlas s realizací projektu v OP VVV  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

383/17 

Souhlas s realizací projektu v OP VVV  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu „Hrajeme si s úsměvem“ v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I  v Mateřské škole Střekov, 

Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizaci, se sídlem Sukova 1174/1, 

400 03 Ústí nad Labem, IČ 70225974 

 

34. Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

384/17 

Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1. Bc. Lence Kalousové, ředitelce Mateřské školy Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 7. 2017 (platový výměr č. 33/2017) 

2. Mgr. Ramoně Grohové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 34/2017) 
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3. Mgr. Martinu Kolskému, řediteli Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 35/2017) 

4. Mgr. Jaroslavě Pšeničkové, ředitelce Základní školy a Základní umělecké školy 

Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 36/2017) 

5. Bc. Ireně Droppové, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 37/2017) 

6. Janě Váňové, ředitelce Mateřské školy Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 8. 2017 (platový výměr č. 38/2017) 

 

35. Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací 

pro příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

385/17 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

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

407,37 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 407,37 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 rozpočtu MŠMT (Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ 

a ZŠ I), Základní škole, Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5. příspěvkové 

organizaci ve výši 407,37 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

10 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

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

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Muzeu města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci ve výši 10 tis. Kč na realizaci projektu „Letní čítárna“ 
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3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

220,40 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 220,40 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Ústí nad 

Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 220,40 tis. Kč 

v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity pro rok 

2017“ 

 

36. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání příspěvkových organizací 

za rok 2016 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: Severočeské divadlo opery a baletu nic nedostává 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

386/17 

Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání 

příspěvkových organizací za rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. účetní závěrky za účetní období roku 2016, sestavené k rozvahovému dni 

31. 12. 2016 příspěvkovými organizacemi města Ústí nad Labem dle Protokolu 

o schválení účetních závěrek, viz příloha usnesení č. 1 

2. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2016, 

včetně jejich rozdělení do fondů a pokrytí ztráty, dle přílohy usnesení č. 2  

B )  uk lád á  

1. MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. 

a) zajistit, aby za roky 2017, 2018 a 2019 skončilo hospodaření p. o. kladným 

výsledkem hospodaření, a to v minimální výši 1/3 ze ztráty, vykázané k 31. 12. 

2016 (tj. 313, 22 tis. Kč), za každý výše uvedený rok, s tím, že tyto finanční 

prostředky budou v rámci finančního vypořádání za daný kalendářní rok použity 

na pokrytí předmětné ztráty  

 T: nejpozději do 31. 12. 2019 
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37. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

pro příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

387/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

207,12 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 207,12 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 207,12 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ Palachova, p. o.         3,50 tis. Kč 

- ZŠ Karla IV., p. o.     12,48 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická, p. o.     11,33 tis. Kč 

- ZŠ a MŠ Nová, p. o.        2,90 tis. Kč 

- ZŠ Rabasova, p. o.     12,54 tis. Kč 

- MŠ Dobětice, p. o.         1,44 tis. Kč 

- DDM, p. o.          9,30 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.         5,14 tis. Kč 

- DS a AD Orlická, p. o.    49,49 tis. Kč 

- Pečovatelská služba, p. o.    41,09 tis. Kč 

- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.  12,34 tis. Kč 

- Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o.   7,51 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  38,06 tis. Kč 

 

38. Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostor v KD CORSO 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

Ing. Nechybová: uvolní se nám prostory tělocvičny ve škole ve Svádově 

 

MUDr. Madar: do srpna se vyklidí tělocvična, ale není schopna provozu  

- p. ředitel upozornil na to, že tam nepovolí žádné kulturní akce, nejde to z hlediska 

školského zákona  
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- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

388/17 

Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu prostor v KD CORSO 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   

1. s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor v KD CORSO mezi Městskými 

službami Ústí nad Labem, p. o. a Muzeem města Ústí nad Labem, p. o. k umístění 

movitého majetku, provozního a spotřebního materiálu z prostor tělocvičny ve 

Svádově, která je svěřena k hospodaření ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

p. o. 

 

Různé 

 

Mgr. Javorčák: RM bere na vědomí, že magistrát pozastavil výkon rozhodnutí – usnesení 

provede magistrát města Ústí nad Labem 

- usnesení zní, že RMO Neštěmice schválila zpoplatnění žádostí o pronájem, pach, prodej, 

směnu pozemku atd., za jednotnou cenu 300 Kč + DPH splatném v době podání žádosti 

a uložila vedoucímu odboru správy majetku zveřejnit tuto informaci o zpoplatnění, 

informovat FV MO a aplikovat toto zpoplatnění s účinností od 1. 6. 2017. 

- rada, která to rozhodla, zasedala 15. 3. 2017 

- výsledek nezákonného jednání RMO Neštěmice musíme dle zákona o obcích konat a 

v tomto případě je oprávněným úřadem Magistrát města Ústí nad Labem a tudíž navrhuji 

toto usnesení 

 

Ing. Nechybová: je to v kompetenci Magistrátu  

- byla bych ráda, aby se tím magistrát zabýval 

 

RM bere na vědomí: 5,0,0 

 

389/17 

Pozastavení výkonu usnesení Rady městského obvodu Ústí nad 

Labem – Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci o pozastavení výkonu usnesení Rady MO – Neštěmice č. 151/17 ze dne 

15. 5. 2017 Magistrátem města Ústí nad Labem ve věci nezákonného zpoplatnění 

žádostí o pronájem, pacht, prodej a směnu 
2. stanovení lhůty MO – Neštěmice v délce 30 dní ke zjednání nápravy 
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Ing. Nechybová: obdrželi jsme rozhodnutí z MF ve věci odvolání proti platebnímu výměru 

Ropu severozápad na částku 15 mil. Kč  

- očekávám v nejbližší době zpětvzetí nabídky odkupu haly TJ Slavoj Severotuk a budu 

předkládat do ZM návrh na úpravu usnesení  

- 12 mil. Kč, které máme alokovány, použijeme na tento platový výměr  

- v nejbližších dnech očekáváme platový výměr na penále 

- je možné požádat o posečkání s úhradou, ale nabíhá nám 7% úrok  

- nechci do budoucna odsouvat problémy a zatěžovat budoucí vlády a město – půjdeme 

cestou žaloby  

- pokud nemáme písemně zpětvzetí nabídky, tak to musíme brát tak, že nabídka tady je a 

stále je platná  

 

RM bere na vědomí: 5,0,0 

 

390/17 

Informace primátorky města 

Rada města pro projednání 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci primátorky města o odvodu a penále vyměřeném Úřadem Regionální 

rady regionu soudržnosti Severozápad u projektu „Revitalizace Domu kultury – 

část C, D“ v návaznosti na schvalování závěrečného účtu hospodaření města 

a účetní závěrku města Ústí nad Labem za rok 2016 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

Pavel Dufek    ………………………………………………  

 

 

 

 

 

Lukáš Konečný   ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ing. Věra Nechybová 

primátorka města 

 

 

 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

 

RM – rada města     ZM – zastupitelstvo města 

MK – majetková komise    FV – finanční výbor  

MF – ministerstvo financí     VŘ – výběrové řízení  

OSV – odbor sociálních věcí    OSR – odbor strategického rozvoje 

RMO – rada městského obvodu   DP – dopravní podnik  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


