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Zápis 

16. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 15. 8. 2018 

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

 

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Madar 

Pavel Dufek 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

Doplnění programu: 

 

15. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá:  

 

16. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem o dočasném vyloučení vstupu do lesa  

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

17. Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro Městskou policii“ - výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

18. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu 

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

 

19. Ukončení smlouvy o dílo se společností Develop plus s.r.o. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský  

 

Ing. Nechybová:  předřazení bodu č. 15 před bod č. 1  

 předřazení bodu č. 16 před bod č. 5  

 předřazení bodu č. 17,19 před bod č. 3  

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

-  materiály č. 10, 15, 16, 17, 18 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 2, 4, 6, 7, 9, 11,14 a 19 

 

Přizváni: 

- na 9,00 h k bodu č. 15 ředitel fotbalového klubu Ing. Heidenreich a předseda 

představenstva Bc. Zajíček  

- k bodu č. 11 přizván PaedDr. Jan Eichler, ředitel DDM a ZDVPP 
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15. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

Předkládá: MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

Ing. Nechybová: jedná se o schválení účetní závěrky a auditora - standardní materiál  

 

Ing. Heidenreich: předkládáme výroční zprávu včetně účetní uzávěrky a všech listin, které 

k tomu patří  

- společnost je v mírné ztrátě cca 260 tis. Kč 

- rok 2017 byl pozitivní a dokonce jsme skončili v mírném plusu – přebytek byl vložen do 

rozpočtu  

- z ukazatelů je vidět, že jsme zvýšili naší výkonnost  

- do nové sezóny jsme vystoupili úspěšně  

 

MUDr. Madar: schvalujeme účetní závěrku a auditora bereme na vědomí  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

    

459/18 

Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

 
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 Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s.: 

 

A) s ch va lu j e   

v souladu s čl. 8 Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s. 

1. účetní závěrku za rok 2017 vč. příloh s formulací: Valná hromada schválila na 

základě doporučení dozorčí rady společnosti řádnou účetní závěrku za rok 2017 

2. auditora Ing. Jiřího Horu pro rok 2018 

B) b ere  n a  v ědo mí   

v souladu s čl. 12, odst. 12.2. Stanov společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s.  

1. rezignaci funkce člena představenstva společnosti ke dni 31. 7. 2018 

a) Ing. Vasila Simkoviče, datum narození xxx xxxxxxxx xxxx 

   

1. RO MP – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – investice 

Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel MP 

 

Ing. Bakule: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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460/18 

RO MP – Program prevence kriminality na místní úrovni 2018 – 

investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 128,01 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce 

„Kamerový systém“ o částku 128,01 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, ve výši 

128,01 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“ 

 

2. Žádosti 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: 4,0,0 

 

461/18 

Žádosti 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 podaných 

žádostí takto: 

a) dne 26. 8. 2018 v době od 11,30 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Radiofest 2018“ 

b) dne 22. 9. 2018 v době od 14,00 do 19,30 hodin v lokalitě Parku TGM, ulice 

Raisova v Ústí nad Labem za účelem konání akce „Zažít Střekov jinak“ 

 

3. Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Povrly 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: žádost z Neštěmic – ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Povrly - 

nemají dostatečný stav úředníků  

 

Mgr. Studenovský: Povrly budou mít servis do konce listopadu 2018 

 

Mgr. Javorčák: zajímá někoho, že mi tady máme personální problémy? 

 

MUDr. Madar: jedná se o neschopnost p. starostky  
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Ing. Nechybová: nové zaměstnankyně v mezidobí od nástupu do zkoušky agendu vykonávat 

mohou – není nám jasné, o kolik úkonů se jedná a o kolik obvod přijde peněz 

 

Mgr. Studenovský: v podobných případech se jednalo o 15 případů za rok  

 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 0,4,0 

 

17. Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro Městskou policii“ - výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: podařilo se vysoutěžit auto pro MP  

- ušetřili jsme 4 tis. Kč bez DPH 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

462/18 

Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro Městskou 

policii“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

motorového vozidla pro Městskou policii“ takto: 

1. Smažík Nord s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Nákup motorového vozidla pro Městskou policii“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Smažík Nord 

s. r. o., se sídlem Drážďanská 827/76, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 264 254 08, 

s nabídkovou cenou ve výši 698.000 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup motorového vozidla pro 

Městskou policii“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Smažík Nord s. r. o., 

se sídlem Drážďanská 827/76, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 264 254 08 

 

19. Ukončení smlouvy o dílo se společností Develop plus s.r.o. 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský  

 

Mgr. Studenovský: dohodou obou smluvních stran ukončíme tuto práci   

- budeme znovu soutěžit  
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- dohoda je z důvodu porušování smluvních podmínek   

 

Mgr. Studenovský: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

463/18 

Ukončení smlouvy o dílo se společností Develop plus s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. ukončení smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2018 mezi městem Ústí nad Labem a 

společností Develop plus s.r.o., IČ05074541, jejímž předmětem je realizace veřejné 

zakázky „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“, a to formou 

dohody obou smluvních stran  

 

4. Poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší   

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Mgr. Peřinová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Nechybová: žádáme, aby bylo vyhlášeno další kolo a předloženo do RM 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

  

464/18 

Poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší 

 
Rada města po projednání 

 

A)  schvaluje  

1. poskytnutí grantu pro oblast ŽP a EVVO – ochrana ovzduší z rozpočtu odboru 

životního prostředí takto: 

a) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

ve výši 17,00 tis. Kč 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí grantu s: 

a) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace  

 

5. Dodatek č. 2 „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi statutárním městem Ústí nad 

Labem a společností ASEKOL s. r. o.       

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Mgr. Peřinová: navýšení počtu kontejnerů určených pro ukládání drobných elektrozařízení 

a baterií  
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- pokud se jedná o eventuální finanční záležitosti – firma ASEKOL s.r.o. nám vyplácí 

odměnu  

- smlouva se rozšiřuje o další místa 

- návrh na usnesení v přeloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

 

465/18 

Dodatek č. 2 „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ 

mezi statutárním městem Ústí nad Labem a společností 

ASEKOL s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. navýšení počtu kontejnerů (o objemu 2,15 m
3
) o 10 kusů určených pro ukládání 

drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích statutárního města Ústí nad Labem 

2. uzavření „Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi společností 

ASEKOL s.r.o. a statutárním městem Ústí nad Labem 

 

16. Nařízení statutárního města Ústí nad Labem o dočasném vyloučení vstupu do lesa  

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Mgr. Peřinová: materiál stahuji  

 

6. Participativní rozpočet – podmínky pro vyhlášení 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: jaká tam bude časová osa?  

- když to vyhlásíme, tak tam bude lhůta, do kdy mají podávat návrhy?  

- ve výzvě to není doplněno, očekávala jsem, že už tam nějaký návrh bude  

- k materiálu máme připomínku - časové nastavení musí být s přesahem do roku 2019, tak 

aby se stihly některé projekty zrealizovat  

 

MUDr. Madar: k příloze č. 2 bychom to mohli doplnit  

 

Ing. Dlouhý: ohlášení může být obratem  

 

Mgr. Javorčák: mělo by to fungovat po schválení rozpočtu 2019  

- časová osa – vychází to do konce roku  

 

Ing. Nechybová: prosím o doplnění veškerých informací od p. Husáka 

- v říjnu bude probíhat hodnocení, představení projektu, diskutování a do konce roku to 

může být  
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- k vyhlášení nedošlo, protože p. Husák nebyl schopný tento materiál připravit – materiál 

byl dvakrát vrácen  

- chci vidět návrh doplnění a časovou osu, kterou by p. Husák už měl vědět  

 

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Ing. Nechybová: doplnit ještě dnes termíny  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

466/18 

Participativní rozpočet – podmínky pro vyhlášení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pravidla pro podávání projektových návrhů v rámci participativního rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

2. vyhlášení výzvy k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem“, včetně uveřejnění: 

- zásad participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

- žádosti o podporu z participativního rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

- žádosti o zpracování osobních údajů 

- podpisového archu 

 

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Dlouhý, vedoucí OSR 

 

Ing. Dlouhý: bez úvodního slova  

 

Ing. Dlouhý: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

467/18 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné 

městské mobility města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské 

mobility města Ústí nad Labem 
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8. Rozpočtové opatření OIÚP – „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ 

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: 29. 8. 2018 přijdou do RM veškeré informace a poté vyhlásíme VŘ  

 

Ing. Nechybová: v období prázdnin je RM schopna sejít se kdykoliv  

 

Ing. Šartnerová: už máme vše připravené, pokusíme se vyhlásit dříve 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

468/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč  

               takto: 

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

5 000,00 tis. Kč (původně rezervovaných na nabytí nemovitostí v přístavu 

Vaňov) 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, ve výši 

5 000,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ 

 

9. Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup geografického portálu“ a uzavření Dodatku 

č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí služeb  

Předkládá: Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

 

Ing. Šartnerová: je to podle GDPR - musíme doplatit doplnění GDPR  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

469/18 

Rozpočtové opatření OIÚP – „Nákup geografického portálu“ 

a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o poskytnutí služeb  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 300,30 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT ve výši 300,30 tis. Kč 
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v položce Městský informační systém 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 04, ve výši 

256,37 tis. Kč u akce „Nákup geografického portálu“  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS ve výši 

43,93 tis. Kč 

2. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb na akci 

„Modernizace infrastruktury GIS města pro část B“  

 

10. Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: cena vychází ze standardního nájemného  

- podmínky MP budou součástí smlouvy 

 

Ing. Nechybová: měla jsem informace o tom, že vlastník žádá o pronájem – údajně mělo být 

vyjádření MP negativní 

- vyžádala jsem si písemné vyjádření a nedochází tam k porušování a pravidelné kontroly 

tam jsou  

 

Ing. Dařílek: je tady standardní zájem na dlouhodobý pronájem  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

470/18 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 176/223 v k. ú. Dobětice o výměře cca 13 m
2 

na jméno Luďka Pecháčová, IČ 67249663 za těchto podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši min. 150,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

c) účel nájmu: zřízení předzahrádky pro hosty restaurace  

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

2. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu uzavření nájemní smlouvy  

za podmínek dle bodu A) 1. 

 

11. Odloučené pracoviště DDM a ZDVPP v Chabařovicích 

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

 

Přizván: Mgr. Studenovský, PaedDr. Jan Eichler  

 

Ing. Nechybová: v materiálu jsem neviděla zřizovací listiny 

- ve zřizovací listině jsem nenašla ustanovení týkající se odloučeného stanoviště 
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- je to mimo katastr a ve zřizovací listině jsem nenašla, zda to lze – pokud to zřizovací 

listina jasně neříká, nemělo by to být tak, že bude doplněna dodatkem změna a DDM 

můžou vznikat odloučená pracoviště? 

 

Mgr. Studenovský: je tam nějaké sídlo  

- DDM je na více místech – není potřeba měnit zřizovací listinu  

- z důvodu registru školských zařízení se uvádí, kde jsou poskytovány zřizovací služby  

- musíme se vyjádřit, proto je zbytkové vyjádření na RM  

- kdyby to byla smlouva do jednoho roku, tak tam pořád musí být bod A) 

 

Ing. Nechybová: když Chabařovické děti něco zničí, tak to bude platit město? 

 

Mgr. Studenovský: Chabařovice – doufám, že nemovitost bude pojištěná 

 

MUDr. Madar: pokud nemám pracoviště registrované a nemám ho schválené, tak se na to 

pojistka stahovat nemůže  

- bude to stát další peníze  

 

Ing. Nechybová: dotaz na pojistné 

 

PaedDr. Eichler: činnost se provádí v mnoha místech ČR  

- všude jsme pojištěni naší obecnou pojistkou – je to na standardní počet, a pokud se stane 

nějaký úraz, tak všechny děti jsou pojištěný  

- majetková pojistka – své objekty mají vlastníci pojištěné, protože my tam jsme jenom 

v pronájmu, ale pokud by se stalo něco naší vinou, tak na to je ta naše pojistka a z té je to 

hrazeno – tak to funguje  

- nápad se mi zdá rozumný, že vyjdeme obci vstříc – nebude nás to nic stát   

- máme cca 50 hlášených dětí z Chabařovic – přišli bychom o 4 mzdové prostředky, ale ty 

platí stát  

- jednalo by se o jednodušší kroužky, které by odpovídaly možnostem a jestli se to 

naplní, tak se to otevře 

- pokud se vytvoří skupina cca 200 dětí, tak poté tam může přibýt další člověk – my to 

dotovat nebudeme 

 

Ing. Nechybová: my to schválíme od 1. 9. 2018 a poté přijde nějaký nábor?  

 

PaedDr. Eichler: ano, většinou do října musíme mít hotovo a musíme mí nějakou základnu - 

k 31. 10. 2018 máme výkaznictví  

 

Ing. Nechybová: je tam stanoven nějaký minimální počet? 

 

PaedDr. Eichler: ano, minimální počet je 5 dětí a my se držíme pravidla 15dětí – co největší 

počty  

- tabulky kraje uvádějí počty  

 

Ing. Nechybová: ptala jsem se, proč to tam chtějí? – je to objekt ZŠ a po výuce jsou tam 

prostory, které by mohli sloužit i dětem  

- pan starosta mohl podat bližší informace, např. o kolik dětí se jedná  
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MUDr. Madar: kdo tam bude od 1. 9. 2018 za učitele?  

- kdo pokryje finančně ty 4 měsíce  

 

PaedDr. Eichler: finančně mzdu pokryjeme my  

 

MUDr. Madar: bude nás to stát peníze  

 

PaedDr. Eichler: připadalo mi to jako vstřícný krok 

- podobným způsobem bych postupoval stejně, kdyby přišel i někdo další   

 

MUDr. Madar: co na to říká školská komise? 

- zápis komise je kde? 

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v komisi byl tento záměr projednán tak, že by to Chabařovicím 

pomohlo  

 

MUDr. Madar: nemám problém s dětmi, ale jedná se mi o přístup p. starosty  

 

PaedDr. Eichler: počtem se dostáváme do prostorových problémů  

- pokud by se uvolnily další prostory, tak bych byl jedině rád  

- máme spoustu tělocvičen, ale všechno má své limity – jsme limitovaný prostorem  

 

Ing. Nechybová: co děláme pro naše děti, když musí dojíždět až z Církvic? 

- prosím o zápis ze školské komise  

 

PaedDr. Eichler: pokud získáme prostory, tak rád využiji i jiné např. Střekov 

- máme tělocvičnu na Klíši, Neštěmicích, ST 

 

Mgr. Studenovský: co se týče nájmu, tak by bylo vhodné uzavřít smlouvu o výpůjčce  

 

PaedDr. Eichler: myšlenka vznikala už dříve  

 

MUDr. Madar: to už bych to raději viděl v Chlumci  

 

Ing. Nechybová: opravit číslovaní, smlouva o podnájmu – 100 Kč na rok a smlouva  

 

Mgr. Studenovský: smlouva o výpůjčce může být na dobu neurčitou  

 

PaedDr. Eichler: celý projekt ještě může ztroskotat, že děti nebudou mít zájem  

 

Ing. Nechybová: nikdo nechce, aby děti dojížděly – viděla bych to na postavení potřebách dětí 

a ne na potřebách pana starosty  

 

PaedDr. Eichler: zájem tam skutečně je  

- vznikalo to, že před dvěma lety nás Chabařovice požádaly o spolupracování  

 

Ing. Nechybová: čl. 2 - město se zavazuje, že veškeré náklady budou hrazeny z příspěvku 

města plateb účastníků  
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PaedDr. Eichler: mám na mysli, že z těchto plateb se platí třeba pomůcky – město se 

zavazuje, že zaplatí materiál   

- cena v Chabařovicích se musí stanovit  

 

PaedDr. Čelišová: takto se to dělá i tady u nás  

 

PaedDr. Eichler: odsouhlasím jim platby  

 

Ing. Nechybová: od 1. 9. 2018 nevíme, jaké kroužky tam budou  

 

PaedDr. Eichler: jaký bude zájem, to se uvidí až po tom, co bude kroužek otevřen a kolik dětí 

se přihlásí  

 

MUDr. Madar: smlouva se může udělat na rok?  

 

PaedDr. Eichler: ano  

- kroužků je celá řada – je to na základě poptávky  

 

Mgr. Studenovský: je potřeba schválit bod A) 

 

PaedDr. Čelišová: poděkování PaedDr. Eichlerovi  

 

Ing. Nechybová: uzavření na rok je rozumné – zjistíme, jak to vše bude fungovat  

 

MUDr. Madar: chci vidět založené účetní středisko  

 

PhDr. Müllerová, PhD.: návrh na usnesení v upraveném znění – pouze bod A) 1.  

 

Hlasování o praveném usnesení: 4,0,0 

 

471/18 

Odloučené pracoviště DDM a ZDVPP v Chabařovicích 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 9. 2018 

1. zřízení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „středisko volného 

času – dům dětí a mládeže“ Domu dětí a mládeže a Zařízení pro  další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese 

Husovo náměstí 17, Chabařovice za podmínky, že činnost odloučeného pracoviště 

bude realizována za účasti státního rozpočtu, rozpočtu města Chabařovice a výnosů 

z činnosti tohoto odloučeného pracoviště 
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12. Souhlas s podáním žádosti Domova pro seniory Velké Březno o příspěvek z Fondu 

Ústeckého kraje 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

472/18 

Souhlas s podáním žádosti Domova pro seniory Velké Březno 

o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 
 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í   

1. s podáním žádosti Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace 

o příspěvek ve výši 94 021 Kč z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu 

„Pořízení chybějícího nebo opotřebovaného vybavení“ se spolufinancováním ve 

výši 30% uznatelných výdajů na projekt a 100% neuznatelných výdajů na projekt 

(DPH), přičemž předpokládané celkové výdaje na projekt činí částku ve výši 

162 523 Kč vč. DPH  

 

13. Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

473/18 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžitého daru ve výši 12 000 Kč na rozvoj školství (pořízení 

zahradního herního prvku pro děti) od společnosti TG ACTIV s. r. o., se sídlem 

Vojtěšská 211/6, Praha 1, IČ 02527405 do vlastnictví Mateřské školy Vyhlídka, 

Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárci za poskytnutý dar 
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14. Stanovení platu ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: je to podle praxe  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

474/18 

Stanovení platu ředitele Činoherního studia města 

Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e   

1. MgA. Jiřímu Antonínovi Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 9. 2018 (platový výměr č. 20/2018)  

 

18. Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového rozpočtu 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

475/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

2 418,40 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 2 418,40 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 418,40 tis. Kč v položce Oprava a údržba  

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi statutárním městem Ústí nad Labem 

a společností METALL QUATRO spol. s r.o. ze dne 25. 4. 2018 

 

Různé: 
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Pavel Dufek    _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar    _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      

 Ing. Věra Nechybová 

   primátorka města 

 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

VŘ – výběrové řízení     MP – městská policie 

ZM – zastupitelstvo města    RM – rada města 

ST – Severní Terasa      DDM – Dům dětí a mládeže  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


