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Zápis 

24. (mimořádné) jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 27. 9. 2017 

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

Omluveni:  MUDr. Jiří Madar 

 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Dufek 

   Lukáš Konečný 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

Doplnění programu: 

 

1. Úspora energie objektu č. p. 1431 – podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 70 OPŽP 

– doplnění dle požadavku RM Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, starostka ÚMO Střekov 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- materiál č. 1 

 

 

 

1. Úspora energie objektu č. p. 1431 – podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 70 OPŽP 

– doplnění dle požadavku RM Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Eva Outlá, starostka ÚMO Střekov 

 

přizvána Ing. Outlá  

 

Ing. Nechybová: jedná se o zmocnění Střekovské radnice, která žádá o udělení plné moci  

 

Ing. Outlá: žádost o přizvání Ing. Suché  

 

přizvána Ing. Suchá  

 

Ing. Outlá: požadavek je opakovaně projednáván na RM  

- Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí 

podpory v rámci Operačního programu životního prostředí  

- financování projektu uvedeno v materiálu   
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Ing. Nechybová: materiál byl opakovaně projednáván 

- den kdy jsme projednávali tento materiál, nebyla známa výše částky  

- návrh usnesení po konzultaci s PO, je předkládán v tomto návrhu. Je to z důvodu, že 

veškerá odpovědnost leží na straně Střekovského obvodu stejně tak, jako financování  

- financování se v minulém materiálu objevovalo pouze v DZ, musí být uvedeno také v 

usnesení  

- v usnesení je název projektu „Úspora energie objektu č. p. 1431 – Střekov“, bude tento 

název v žádosti? 

 

Ing. Suchá - ano 

 

Ing. Outlá: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

580/17 

Úspora energie objektu č. p. 1431 – podání žádosti o dotaci 

v rámci výzvy č. 70 OPŽP – doplnění dle požadavku RM Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o: 

a) vyhlášení 70. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu životního prostředí 

b) podmínkách 70. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu životního prostředí 

c) financování projektu „Úspora energie objektu č. p. 1431 – Střekov“ z rozpočtu 

MO Ústí nad Labem – Střekov 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Úspora energie objektu č. p. 1431 – Střekov“ 

dle bodu A) tohoto usnesení s tím, že veškeré financování (spolufinancování, 

předfinancování, případné sankce) bude hrazeno výlučně z rozpočtu MO Ústí nad 

Labem – Střekov 

C )  uk lád á  

1. Ing. Evě Outlé, starostce MO Ústí nad Labem - Střekov 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu 

B) tohoto usnesení 

b) zajistit realizaci investiční akce „Úspora energie objektu č. p. 1431 – Střekov“, 

včetně administrace příslušných veřejných zakázek 

D) zmo cň u j e   
1. Ing. Evu Outlou, starostku MO Ústí nad Labem – Střekov 

a) k použití investiční dotace a k její administraci po celou dobu realizace včetně 

závěrečného vyúčtování dotace a udržitelnosti dle bodu B) tohoto usnesení 
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2. Rozpočtové opatření OHS  

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák 

Mgr. Javorčák: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

581/17 

Rozpočtové opatření OHS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy ve výši 534,8 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ, tř. 8 – zapojení volných prostředků ve 

výši 534,8 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 534,8 tis. Kč v položce sociální fond 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Pavel Dufek    _______________________________________ 

 

 

 

 

Lukáš Konečný   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

RM – rada města     PO – právní odbor 

DZ – důvodová zpráva  


