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Zápis 

30. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 13. 12. 2017 

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

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

Ověřovatelé zápisu: PaeDr. Květoslava Čelišová 

   MUDr. Jiří Madar 

 

 

Zapisovatelka: Kateřina Bartáková, KT 

 

 

Doplnění programu: 

 

65. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

66. Procesní a datová analýza u příspěvkových organizací města 

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

 

67. Termíny jednání RM a ZM v roce 2018 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka 

 

68. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace v gesci OMOŠ 

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

 

Hlasovat o předřazení bodu č. 65 za bod č. 1 

Hlasovat o předřazení bodu č. 66 za bod č. 58  

Hlasovat o předřazení bodů č. 38 a 39 (MNET) na 10,00 hodinu 

 

Má někdo návrh na doplnění programu? 

 

Hlasování o programu: 4,0,0 

Program byl schválen. 

 

Dále na stole: 

- Plnění usnesení RM 

- nové znění materiálu č. 41 

- materiál č. 65 a 66 

 

V kolovadle: 

Materiály k bodům č. 8, 23, 26, 34, 35, 41 a 42 
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Přizváni: 

k bodu č. 38 - Jiří Knápek, člen představenstva MNET 

- Petr Kučera, pověřený řízením MNET 

- Mgr. Romana Habrová, KT 

k bodu č. 39 - Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva MNET 

- Petr Kučera, pověřený řízením MNET 

- Ing. Pavel Bakule, MP 

 

1. Plnění usnesení RM (ústně)  

Předkládá: Mgr. Jiří Javorčák, tajemník MmÚ 

 

Ing. Nechybová: k minulému jednání 561 úkolů – 498 úkolů je splněno  

- 27 úkolů bylo zrušeno a trvajících úkolů je 31 

- projekt Větruše – zpracovat podklady   

- RM po projednání bere A) na vědomí a B) schvaluje změnu termínů plnění usnesení 

240/17 na 31. 3. 2018 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

  

744/17 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění u těchto usnesení 

a) 240/17 na 31. 3. 2018 

 

65. Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO 

 

 

Mgr. Habrová: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

745/17 

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  
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v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 16,42 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16,42 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

16,42 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

2. Informace o přijetí žádosti (petice) k zajištění bezpečnosti uživatelů a zaměstnanců 

a zajištění nerušeného užívání služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad 

Labem, Mateřské školy Centrum, Českého rozhlasu Sever, Kožního sanatoria 

a blízkého okolí 

Předkládá: Ivana Kovárníková, OK 

 

Přizván Ing. Bakule 

 

Ing. Bakule: park u knihovny – hasiči dodrželi to, co řekli, ale MO město nikoliv 

 

Ing. Nechybová: vyzvala jsem MO město, aby to čistili, žádost pošlu znova 

 

Ing. Bakule: hasiči provedli prořez, nyní je potřeba objednat kontejner (MO město) 

 

MUDr. Madar: opakovaná stížnost – musejí tam chodit policisté  

 

Ing. Bakule: kameru máme připravenou  

- opatření vůči knihovně – řešili jsme je v roce 2015 a od roku 2015 děláme denní kontroly 

všech poboček knihoven na území města Ústí nad Labem  

 

p. Kovárníková: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

746/17 

Informace o přijetí žádosti (petice) k zajištění bezpečnosti 

uživatelů a zaměstnanců a zajištění nerušeného užívání služeb 

Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, Mateřské školy 

Centrum, Českého rozhlasu Sever, Kožního sanatoria a blízkého 

okolí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost (petici) k zajištění bezpečnosti uživatelů a zaměstnanců a zajištění 

nerušeného užívání služeb Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem, 

Mateřské školy Centrum, Českého rozhlasu Sever, Kožního sanatoria a blízkého 

okolí 
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3. Informace o přijetí žádosti (petice) za bezpečný Skřivánek a umístění stacionární 

kamery 

Předkládá: Ivana Kovárníková, OK 

 

Ing. Nechybová: co se týče vyhlášky - musí být projednáno v RM, na obvodech, na MV 

a následně na ZM  

 

Ing. Bakule: za letošní rok jsme řešili 7 přestupků v lokalitě Skřivánek, když nepočítáme 

dopravní přestupky 

- kamery visí a s majitelem obchodu Norma jsme domluveni a po dohodě s nimi 

zveřejníme, že celý prostor je monitorován kamery MP  

- problém byl okolo Normy v letních měsících 

 

MUDr. Madar: nemám problém tam zakázat konzumaci alkoholu  

 

Ing. Nechybová: byla tady žádost zahrnout do vyhlášky i tuto lokalitu  

- rozeslala bych to na obvody, na MV a předložila příští rok do ZM  

- návrh na usnesení bereme na vědomí  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

747/17 

Informace o přijetí žádosti (petice) za bezpečný Skřivánek 

a umístění stacionární kamery 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. žádost (petici) o umístění stacionární kamery, četnější dohled Městské policie 

a rozšíření - novelu OZV č. 1/2017 o zákazu požívání alkoholických nápojů 

na veřejném prostranství o oblast v okolí prodejny Norma na Skřivánku  

 

4. Rozpočtové opatření OŽP  a OMOŠ - příspěvek na provoz Zoologické zahradě 

Ústí nad Labem, p. o. 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: rozpočtové opatření – likvidace odpadu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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748/17 

Rozpočtové opatření OŽP  a OMOŠ - příspěvek na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

 
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 20,33 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí 

z položky provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 20,33 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 20,33 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

 

5. Rozpočtové opatření OŽP - výsadba minimálního podílu melioračních 

a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2017 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: každý odbor píše jinak čísla  

 

Ing. Karpíšková: jsem pro sjednocení čísel, takto to vyžaduje PO 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

749/17 

Rozpočtové opatření OŽP - výsadba minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin za 1. pololetí 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 4,60 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4,60 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 

4,60 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 1. pololetí roku 2017 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 
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6. Rozpočtové opatření OŽP a ODM – nákup ponorných čerpadel na zajištění 

protipovodňové ochrany 

Předkládá: Ing. Simona Karpíšková, vedoucí OŽP 

 

Ing. Karpíšková: rozpočtové opatření OŽP a ODM - předáváme na odbor peníze, které mají 

v majetku 

- na začátku ledna bychom to měli dát do RM  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

750/17 

Rozpočtové opatření OŽP a ODM – nákup ponorných čerpadel 

na zajištění protipovodňové ochrany 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

dopravy a majetku ve výši 150,00 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství o částku 150,00 tis. Kč 

b )  zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, 

sk. č. 04, o částku 150,00 tis. Kč na akci „Nákup ponorných čerpadel“ 

 

7. Staženo 

 

8. Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - schválení 

změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek z Operačního programu Technická 

pomoc 

Předkládá: Ing. Jaroslav Slabý, vedoucí OSR 

 

Ing. Nechybová: prosba na p. Husáka, aby nás příští rok seznámil s materiálem akční plán, 

chceme nejdříve ústně předjednat  

 

Ing. Slabý: jde o změnu indikátoru – důvodem je změna tabulkových míst ITI  

- není vyčerpaný celý fond  

 

Ing. Nechybová: vliv na dotaci to nemá  

 

Mgr. Habrová: elektronický podpis - do kdy se musí akceptovat podmínky?  

 

Ing. Slabý: do 15. 12. 2017  

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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751/17 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - 

schválení změnového Rozhodnutí č. 4, včetně podmínek 

z Operačního programu Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. informaci o vydání změnového Rozhodnutí č. 4 o poskytnutí dotace 

č. j. 24942/2016-91/4 ze dne 1. 12. 2017 z Operačního programu Technická pomoc 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  
1. snížení indikátoru Počet pracovních míst v rámci projektu Podpora řízení ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace z hodnoty 4 FTE na cílovou hodnotu 3,43 FTE 

ke dni 31. 12. 2017 formou akceptace Podmínek č. 4 v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) akceptování Podmínek č. 4 elektronickým podpisem v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 
T: 15. 12. 2017 

 

9. Staženo 

 

10. Vyhlášení veřejné zakázky „Bělehradská – velkoplošná oprava vozovky“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: všechny zakázky na stavební práce byly avizovány, když se dávaly peníze 

do ODM – všechny zakázky z toho vychází  

 

Ing. Nechybová: hlasování o materiálu 10 až 13  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

752/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Bělehradská – velkoplošná oprava 

vozovky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Bělehradská – velkoplošná oprava 

vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 4 000.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Bělehradská – velkoplošná oprava 

vozovky“ 
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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 „Bělehradská – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Bělehradská – velkoplošná oprava vozovky“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, 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) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí 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) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

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

 

11. Vyhlášení veřejné zakázky „Rabasova – velkoplošná oprava komunikace“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

753/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rabasova – velkoplošná oprava 

komunikace“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rabasova – velkoplošná oprava 

komunikace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 6 300.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rabasova – velkoplošná oprava 

komunikace“ 

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 „Rabasova – velkoplošná oprava komunikace“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Rabasova – velkoplošná oprava komunikace“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

 



  Zápis z 30. RM 

9 

 

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) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí 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) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

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

 

12. Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, Bukov – Masarykova ul. – velkoplošná 

oprava chodníku“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

754/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Ústí nad Labem, Bukov – 

Masarykova ul. – velkoplošná oprava chodníku“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

Masarykova ul. – velkoplošná oprava chodníku“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Ústí nad Labem, Bukov – Masarykova 

ul. – velkoplošná oprava chodníku“ 

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, Bukov – Masarykova ul. – velkoplošná oprava 

chodníku“, včetně případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Ústí nad Labem, Bukov – Masarykova ul. – velkoplošná oprava 

chodníku“, včetně případného vylučování dodavatelů, 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) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

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

b) Pavel Novák, provozní technik ODM 

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

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

 

13. Vyhlášení veřejné zakázky „Zahradní – velkoplošná oprava komunikace 

a chodníků“  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

755/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Zahradní – velkoplošná oprava 

komunikace a chodníků“  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zahradní – velkoplošná oprava 

komunikace a chodníků“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1 900.000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zahradní – velkoplošná oprava 

komunikace a chodníků“ 

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 „Zahradní – velkoplošná oprava komunikace a chodníků“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Zahradní – velkoplošná oprava komunikace a chodníků“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, 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) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí 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) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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14. Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad 

Labem“ 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: jedná se o tři lokality – plocha mezi OC FOREM a OD LABE, zelený pás 

u OD LABE a růžový záhon v ul. Štefánikova   

- soutěžíme jenom cenu  

- chceme to dělat vše najednou, aby se o všechny lokality staral jeden dodavatel  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

756/17 

Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v centru 

města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb 

v centru města Ústí nad Labem“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

3 200.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Založení a údržba výsadeb v centru 

města Ústí nad Labem“ 

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 „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Založení a údržba výsadeb v centru města Ústí nad Labem“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, 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) Klára Uličná, DiS., provozní technik ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Jan Hodný, provozní technik ODM 

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

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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15. Veřejná zakázka „Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“ - výběr dodavatele  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: zvítězil stávající poskytovatel služeb  

- v materiálu je uvedena tabulka cen  

- pozitivní je, že nemusíme dělat přechod z jednoho poskytovatele na druhého  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

757/17 

Veřejná zakázka „Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“ - 

výběr dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku 

„Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“ takto: 

1. O2 Czech Republic a. s. 

2. Vodafone Czech Republic a. s.  

3. T-Mobile Czech Republic a. s.  

B )  ro zh odu j e  

1. na základě uskutečněné elektronické aukce o výběru nejvhodnější nabídky 

k veřejné zakázce s názvem „Telekomunikační služby pro město Ústí n. L.“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti O2 Czech 

Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 601 93 336 

s nabídkovou cenou ve výši 10.794.310,- Kč bez DPH, a to za předpokladu, 

že nebudou podány námitky proti průběhu elektronické aukce 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Telekomunikační služby pro město 

Ústí n. L.“ společnosti O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 

140 22 Praha 4, IČ: 601 93 336 a to za předpokladu, že nebudou podány námitky 

proti průběhu elektronické aukce. V případě, že dodavatel, který se umístil na 

prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli 

řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města přidělení 

této zakázky dodavateli, který se umístil na druhém, případně třetím místě v pořadí. 

 

16. Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“ - výběr 

dodavatele  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: nedostali jsme žádnou nabídku  

- navrhujeme vyhlásit nové VŘ za stejných podmínek  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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758/17 

Veřejná zakázka „Nákup motorového vozidla pro kynologickou 

službu MP“ - výběr dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o průběhu podlimitní veřejné zakázky „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ 

B )  ruš í  

1. dle ust. § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, veřejnou zakázku s názvem „Nákup motorového 

vozidla pro kynologickou službu MP“ 

C )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení zjednodušeného podlimitního řízení podle ust. § 53 zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 

nákup motorového vozidla pro kynologickou službu Městské policie, 

s předpokládanou hodnotou 300.000,- Kč bez DPH 

2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup motorového vozidla pro 

kynologickou službu MP“ 

D )  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 „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Nákup motorového vozidla pro kynologickou službu MP“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

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

1. řádní členové: 

a) Bc. Jan Novotný, zástupce ředitele MP 

b) Zdeněk Hadrava, velitel územní základny 4. Okrsku MP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Petr Bendel, velitel Strážní a technické služby MP 

b) Jiří Jozifek, velitel územní základny 1. Okrsku MP 

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

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 
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17. Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ - výběr 

dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: přihlásila se společnost HaskoningDVH Czech Republic, spol. s. r. o., 

která splnila všechny podmínky a nabídla o 400 tis. Kč nižší cenu  

- návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

759/17 

Veřejná zakázka „Plán udržitelné městské mobility města Ústí 

nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“ takto: 

1. HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Plán udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem“, a to 

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

HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 

Praha 8, IČ: 457 97 170, s nabídkovou cenou ve výši 3 739 000,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Plán udržitelné městské mobility 

města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti 

HaskoningDVH Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 

Praha 8, IČ: 457 97 170 

 

18. Veřejná zakázka „Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem“ - 

výběr dodavatele 

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: na prvním místě se umístila společnost Gerhard Horejsek a spol. s.r.o. 

s nabídkovou cenou ve výši 702 tis. Kč bez DPH 

- navrhujeme uzavření smlouvy s tímto dodavatelem  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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760/17 

Veřejná zakázka „Dodávka elektromobilu pro Magistrát města 

Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem“ takto: 

1. Gerhard Horejsek a spol. s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Dodávka elektromobilu pro Magistrát města Ústí nad Labem“, 

a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Gerhard 

Horejsek a spol. s. r. o., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, 

IČ: 005 26 282, s nabídkovou cenou ve výši 702 000,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka elektromobilu pro 

Magistrát města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Gerhard 

Horejsek a spol. s. r. o., se sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, 

IČ: 005 26 282 

 

19. Veřejná zakázka „Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát města 

Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: 5 uchazečů – vítězný uchazeč je PROFI AUTO CZ, a.s. s nabídkovou 

cenou ve výši 479 002 Kč bez DPH 

- automobil přistaví do ÚL  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

761/17 

Veřejná zakázka „Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg 

pro Magistrát města Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ takto: 

1. PROFI AUTO CZ, a.s.  

2. Komersia West s. r.o. 

3. S A P spol. s r.o. 
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4. OKIM spol. s r.o. 

5. Gerhard Horejsek a spol. s. r.o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Dodávka užitkového automobilu do 3500 kg pro Magistrát 

města Ústí nad Labem“, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. společnosti PROFI AUTO CZ, a. s. se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, 

IČ: 26178559 s nabídkovou cenou ve výši 479 002,-- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka užitkového automobilu 

do 3500 kg pro Magistrát města Ústí nad Labem“ dle ustanovení § 104 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

společnosti PROFI AUTO CZ, a.s. se sídlem Kolovratská 1367, 251 01 Říčany, 

IČ: 26178559 a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne 

uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost 

potřebnou k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém, případně 

třetím místě v pořadí 

 

20. Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

  

Mgr. Studenovský: rozdělení na 6 částí – máme vítěze pro část A, B, E 

- část C, D, F – navrhujeme zrušit a vypsat znova za trošku upravených podmínek 

- část C – navrhujeme rozšířit technikou kvalifikaci stejně tak u části D – navrhujeme 

rozšířit ekonomické plochy ve městě – dále to musí zpracovávat buď ekonom, nebo 

člověk s přírodovědeckým vzděláním 

- část F - snižujeme zakázky ze 100 tis Kč na 50 tis. Kč 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

762/17 

Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ - 

výběr dodavatele  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

studií pro město Ústí nad Labem“ část A) Územní bariéry, nepropustnost struktur 

takto: 

1. Ing. arch. Ondřej Bartůšek 

2. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování 

studií pro město Ústí nad Labem“ část B) Suburbanizace území takto:   

1. Ing. arch. Ondřej Bartůšek 

3. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování 

studií pro město Ústí nad Labem“ část E) Základní komunikační systém a jeho 
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fungování, problémové body - prověření současného uspořádání systému 

dopravy takto:  

1. NDCON s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ část A) Územní 

bariéry, nepropustnost struktur, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. Ing. arch. Ondřej Bartůšek se sídlem Měříčkova 1448/52, 621 00 Brno, 

IČ: 760 35 018, s nabídkovou cenou ve výši 174 800,- Kč bez DPH, a to za 

předpokladu, že nebudou podány námitky proti vyloučení účastníka ze zadávacího 

řízení 

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ část B) 

Suburbanizace území, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí 

tj. Ing. arch. Ondřej Bartůšek se sídlem Měříčkova 1448/52, 621 00 Brno, 

IČ: 760 35 018, s nabídkovou cenou ve výši 209 800,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ část E) Základní 

komunikační systém a jeho fungování, problémové body - prověření současného 

uspořádání systému dopravy, a to dodavatele, který se umístil na prvním místě 

v pořadí tj. společnost NDCON s.r.o. se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, 

IČ: 649 39 511, s nabídkovou cenou ve výši 647 000,- Kč bez DPH 

C )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části C) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě). Rada města souhlasí 

s tímto bodem pouze v případě, že nebudou ve lhůtě pro podání námitek proti 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení podány námitky 

2. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části D) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé. Rada města souhlasí s tímto 

bodem pouze v případě, že nebudou ve lhůtě pro podání námitek proti vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení podány námitky 

3. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

části F) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým 

vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem, 

z důvodu nepodání žádné nabídky do této části zadávacího řízení  

D )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ části A) Územní bariéry, nepropustnost struktur dle ustanovení § 104 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, dodavateli Ing. arch. Ondřeji Bartůškovi se sídlem Měříčkova 1448/52, 

621 00 Brno, IČ: 760 35 018 a to za předpokladu, že nebudou podány námitky proti 

vyloučení účastníka ze zadávacího řízení 

2. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ části B) Suburbanizace území dle ustanovení § 104 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

dodavateli Ing. arch. Ondřeji Bartůškovi se sídlem Měříčkova 1448/52, 621 00 

Brno, IČ: 760 35 018 

3. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město 

Ústí nad Labem“ části E) Základní komunikační systém a jeho fungování,  
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problémové body - prověření současného uspořádání systému dopravy dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dodavateli NDCON s.r.o. se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 

Praha 1, IČ: 649 39 511 

E )  s ch va lu j e  

1. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části C) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda 

ve městě) a to za předpokladu, že nebudou podány námitky proti vyloučení 

účastníka ze zadávacího řízení 

2. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části D) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé a to 

za předpokladu, že nebudou podány námitky proti vyloučení účastníka 

ze zadávacího řízení 

3. opětovné vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro 

město Ústí nad Labem“ části F) Západní nádraží - komunikační propojení mezi 

Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním 

nádražím a terminálem 

 

21. Veřejná zakázka „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí 

nad Labem“ - výběr dodavatele  

Předkládá: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

 

Mgr. Studenovský: VZ „Správa světelných signalizačních zařízení na území města 

Ústí nad Labem“ budeme muset zrušit, protože nám společnost CC MAKRONY podala 

námitky proti zadávací dokumentaci  

- doporučujeme VZ zrušit a vypsat v lednu znova  

- návrh na usnesení v upraveném znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

763/17 

Veřejná zakázka „Správa světelných signalizačních zařízení na 

území města Ústí nad Labem“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. na základě obdržených námitek proti zadávací dokumentaci o zrušení veřejné 

zakázky s názvem „Správa světelných signalizačních zařízení na území města Ústí 

nad Labem“ 

 

22. Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – Severní Terasa – 

dodatek smlouvy 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: dodatek na základě prováděných akcí  
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- zakázku schvalovala RM, tak i dodatek musí schválit RM  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

764/17 

Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků v MO Ústí n. L. – 

Severní Terasa – dodatek smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku smlouvy o dílo na méněpráce a vícepráce (navýšení ceny díla 

o Kč 104 935,59 bez DPH) na akci Ústí nad Labem – velkoplošné opravy chodníků 

v MO Ústí n. L. – Severní Terasa 

 

23. Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy veřejnou 

linkovou osobní dopravou – dodatek č. 8 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: KÚ na základě nařízení a vyhlášky svým dopravcům upravil ceny ohledně 

navýšení mzdy – jenom městu ÚL nenavýšil  

- ještě se vyrovnávají doplatky za mzdy  

 

MUDr. Madar: DP to měl v rozpočtu? 

 

p. Dufek: na rok 2017 to neměli  

 

Ing. Dařílek: do prokazatelné ztráty se příměstská doprava nezahrnuje  

- prokazatelné zprávě se sděluje‚ kolik stojí jeden km jízdy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

765/17 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 8 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 8 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou  
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24. Aktualizační dodatek k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze 1. 6. 2003 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: schvalovali jsme záměr – zahrádkáři s tím souhlasí  

- RM předkládám schválení dodatku  

 

MUDr. Madar: výše nájemného se mění na 4 Kč/m
2
/rok 

 

p. Dufek: poděkování za vyřešení celé situace  

 

Ing. Dařílek: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

766/17 

Aktualizační dodatek k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze 1. 6. 2003 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření aktualizačního dodatku k nájemní smlouvě č. 78N03/08 ze dne 1. 6. 2003, 

ve znění pozdějších dodatků, uzavřené s nájemcem Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu U Habrovického rybníka Ústí nad Labem, IČ 661 11 854, 

za těchto podmínek: 

a) výše nájemného se mění na 4,- Kč/m
2
/rok bez inflační doložky 

b) účel nájmu: zahrádkářská osada 

c) pronájem na dobu neurčitou s tím, že pronajímatel může nájemní smlouvu 

vypovědět nejdříve za 20 let ode dne uzavření aktualizačního dodatku 

d) omezení o možnosti vypovězení nájemní smlouvy se netýká případů, kdy 

důvodem výpovědi je porušení povinností nájemcem 

e) nájemce má právo uzavírat podnájemní smlouvy bez souhlasu pronajímatele 

f) statutární město Ústí nad Labem se nebude podílet na nákladech spojených 

s opravami a údržbou inženýrských sítí ve vlastnictví nájemce či jiných 

vlastníků v osadě U Habrovického rybníka (např. rozvody elektrické energie, 

pitné a užitkové vody) 

g) předmětem nájmu jsou pozemky ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 

Labem v osadě U Habrovického rybníka v k. ú. Habrovice a Skorotice u Ústí 

nad Labem: 

  pozemek p. č. 260/1 o výměře 17273 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/2 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/5 o výměře 17 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/6 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/7 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/8 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/9 o výměře 26 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/10 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/11 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/12 o výměře 20 m
2
, k. ú. Habrovice 
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  pozemek p. č. 260/13 o výměře 7 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/14 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/15 o výměře 17 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/20 o výměře 21 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/21 o výměře 19 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/25 o výměře 20 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/26 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/27 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/28 o výměře 27 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/31 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/34 o výměře 17 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/35 o výměře 3 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/36 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/38 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/44 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/45 o výměře 17 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/46 o výměře 27 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/47 o výměře 19 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/48 o výměře 21 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/54 o výměře 16 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/55 o výměře 21 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/56 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/58 o výměře 17 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/59 o výměře 18 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/61 o výměře 27 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/62 o výměře 27 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/151 o výměře 2 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 260/152 o výměře 21 m
2
, k. ú. Habrovice 

  pozemek p. č. 534/2 o výměře 550 m
2
, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

  pozemek p. č. 534/3 o výměře 10 m
2
, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

  pozemek p. č. 534/11 o výměře 14 m
2
, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

  pozemek p. č. 896/3 o výměře 18 m
2
, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

  pozemek p. č. 896/4 o výměře 101 m
2
, k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem 

 

25. Dodatek č. 2/2017 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: prohráli jsme druhý spor – úprava smlouvy s Tepelným hospodářstvím města 

Ústí nad Labem s.r.o. 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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767/17 

Dodatek č. 2/2017 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 1996 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2/2017 ke Smlouvě o nájmu provozních objektů a zařízení 

v majetku Města Ústí nad Labem provozovaných společností Tepelné hospodářství 

města Ústí nad Labem s. r. o. ze dne 30. 6. 1996 ve znění pozdějších dodatků 

se společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o., IČ 491 01 684, 

kterým se aktualizuje Příloha č. 1 „Soupis provozních objektů a zařízení, 

výměníkových stanic a plynových kotelen“ Dodatku č. 4/2005 ze dne 19. 12. 2005 

dle skutečného stavu včetně výše nájemného 

 

26. Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice – AUTO-KAMA 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: RM je předložen záměr prodeje za prodejní cenu stejným způsobem, jako jsme 

dělali firmu Centropol 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

768/17 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Předlice – AUTO-KAMA 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  převod pozemku p. č. 901/72 o výměře 119 m
2
 v k. ú. Předlice ze svěřeného 

majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do vybraného majetku 

statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku 

2. záměr prodeje částí pozemků p. č. 407/4, p. č. 407/8, p. č. 901/64 a p. č. 901/72 

o celkové výměře cca 2.700,- m
2
, vše v k. ú. Předlice za těchto podmínek: 

a) prodejní cena ve výši min. 1.050.000,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) funkční využití předmětných pozemků musí být v souladu s platnou ÚPD 

d) nabyvatel před prodejem provede zaměření veřejného osvětlení a v případě 

potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch statutárního města 

Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění zařízení veřejného osvětlení 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrických 

plánů a se zřízením případných věcných břemen 

f) složení kauce ve výši 105.000,- 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 

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

od záměru účastníkem, propadne kauce v celé výši ve prospěch města 
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h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

27. Rozpočtové opatření ODM – přijatá smluvní pokuta 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

769/17 

Rozpočtové opatření ODM – přijatá smluvní pokuta 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 20,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce přijaté sankční platby (smluvní 

pokuty) ve výši 20,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 20,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

28. Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

770/17 

Rozpočtové opatření ODM – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 28,25 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 28,25 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 28,25 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 
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29. Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace Ministerstva 

zemědělství ČR 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: zapojujeme finanční prostředky z MZ ČR do rozpočtu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

771/17 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace 

Ministerstva zemědělství ČR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 190,70 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku ve výši 190,70 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 190,70 tis. Kč (obnova, zajištění a výchova 

lesních porostů, do 40 let věku) 

 

30. Rozpočtové opatření ODM – zapojení příjmů 

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: zapojení příjmů na pokrytí zbývajících potřebných prostředků na realizace 

opravy 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

772/17 

Rozpočtové opatření ODM – zapojení příjmů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 360 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 1 o částku 360 tis. Kč v položce správní 

poplatky, vytvořené nad schválený rozpočet odboru dopravy a majetku 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 360 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací 
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31. Rozpočtové opatření ODM – Věcná břemena a pronájmy komunikací    

Předkládá: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

 

Ing. Dařílek: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v upraveném znění 

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 

 

773/17 

Rozpočtové opatření ODM – Věcná břemena a pronájmy 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 047,48 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 047,48 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena a pronájmy komunikací) 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 1 047,48 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

 

32. Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 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: 4,0,0 

 

774/17 

Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního 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 oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., (IČ 445 52 319) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústí - Milešovka v noci, memoriál Hany Vocáskové“ 

ve výši 18.000,- Kč 
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2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto:  

a) Universitní sportovní klub Slávie, z. s., (IČ 445 52 319) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s „Přebor UJEP a veřejný závod v přespolním běhu“ ve výši 

10.000,- Kč 

 

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

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: Komise mládeže a sportu RM doporučuje RM akci finančně podpořit ve výši 

16 tis. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

775/17 

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) Sportovní městečko, z. s. (IČ 015 54 913) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „FUTSAL TOUR 2017 – ÚSTÍ NAD LABEM“ ve výši 

16.000,- Kč 

 

34. Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018  

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: prakticky totožný, jako minulý rok  

- změnila se bodová hranice  

- program bude vyhlášení od 1. 2. 2018  

 

MUDr. Madar: prodloužil bych to do listopadu  

 

Ing. Kohl: návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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776/17 

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 

Labem v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2018 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ včetně formulářů, které jsou 

přílohou tohoto programu, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. znění smlouvy o poskytnutí dotace z „Fondu Rady města Ústí nad Labem“,  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

 

35. Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO – RISK, servisní podpora od 1. 1. 2018 

do 31. 12. 2022 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: nechali jsme zpracovat nabídku od firmy DERS s.r.o. 

- nabídka je na 5 let  

 

MUDr. Madr: z neziskových organizací dostaneme lepší informace, abychom mohli lépe 

přerozdělovat peníze  

 

Kohl: aplikace je majetkem města 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

777/17 

Servisní smlouva: Aplikační modul VERSO – RISK, servisní 

podpora od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Servisní smlouvy: Aplikační modul VERSO - RISK, servisní podpora 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 v předloženém znění dle přílohy č. 1 důvodové 

zprávy  

B )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu Servisní smlouvy: Aplikační modul VERSO - RISK, servisní podpora 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022 
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36. Revokace usnesení RM č. 113/17 ze dne 22. 2. 2017 

Předkládá: Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS 

 

Ing. Kohl: OSR nechce zpracovávat analýzu sociálního bydlení z důvodu neschválení Zákona 

o sociálním bydlení  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

778/17 

Revokace usnesení RM č. 113/17 ze dne 22. 2. 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

usnesení Rady města č. 113/17 ze dne 22. 2. 2017 v bodě B) odst. 1 písm. a)  

 

37. Staženo 

 

38. Metropolnet, a. s. – schválení dokumentu „ICT STRATEGIE STATUTÁRNÍHO 

MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ 

Předkládá: Metropolnet a. s.  

 

p. Hofman, Metropolnet a. s.: je zapotřebí, aby se město Ústí nad Labem řídilo nějakou 

strategií  

- připravili jsme strategii – vznikl dokument, který jsem předložil  

- bylo to konzultováno v rámci širšího politického centra 

- chtěli bychom, aby to RM schválila a abychom to mohli předložit do ZM 

 

MUDr. Madar: poděkování  

 

Mgr. Habrová: Metropolnet strategii rozeslal v širokém počtu lidí  

- nabírají se nové lidi  

- moc připomínek ke strategii nedostali  

- strategie vyzdvihá, že spoustu věcí nemáme v pořádku  

 

p. Kolář: jsme si vědomi, že to nejde zvládnout za jedno volební období  

- vycházeli jsme ze strategie města a snažili jsme se strategii doplnit 

- zpracovali jsme podklady a 16. 1. 2018 to vyvěsíme  

 

Ing. Nechybová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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779/17 

Metropolnet, a. s. – schválení dokumentu „ICT STRATEGIE 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. dokument „ICT STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ 

B )  uk lád á  

1. společnosti Metropolnet, a. s. 

a) naplňovat strategické cíle vyplývající z dokumentu „ICT STRATEGIE 

STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM“ 

2. MUDr. Jiří Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit dokument ICT STRATEGIE STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD 

LABEM“ na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

 

39. Projekt č. 2: Studie „MKDS, Konsolidace a pasportizace – technický audit“ 

prostřednictvím společnosti Metropolnet a. s. 

Předkládá: Mgr. Jan Hofman, místopředseda představenstva Metropolnet a. s.  

 

p. Hofman: vše bylo na flashce a prošlo to komisí prevence kriminality 

- komise to projednala 

- závěrem je, že bychom vše vrátili tam, kde to technicky má být  

- procesy nebyly optimální  

- 24. 1. 2018 nás zastupuje dr. Mareček – co se týká přehledu – na finanční výbor jsme 

přidali shrnující tabulku, kdo co mohl způsobit  

- pan Šimek má od nás přehledovou tabulku  

- koukáme se dopředu a víme co máme udělat - postoupili jsme do fáze žalob  

- postavilo se více kamerových systémů  

- chaos v kamerových systémech je poměrně značný – nemělo to jednotnou štábní kulturu  

- na str. 3 základní informace o systémech 

- do budoucna- uzavření smlouvy s MP - MP má definované peníze na 9-10 kamerových 

bodů  

 

MUDr. Madar: poděkování  

- mrzí mě, že v tom nejsou kamerové systémy, které mají odbory  

- myslím si, že to nemusí do ZM  

 

Mgr. Habrová: návrh na usnesení v předloženém znění  

 

Hlasování o upraveném usnesení: 4,0,0 
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780/17 

Projekt č. 2: Studie „MKDS, Konsolidace a pasportizace – 

technický audit“ prostřednictvím společnosti Metropolnet a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. souhrnnou zprávu o plnění usnesení RM č. 69/17 a 450/17 a stavu zpracování 

a předání finální verze Studie k projektu č. 2 „MKDS, Konsolidace a pasportizace – 

technický audit“ 

B) s ouh l as í   

1. se závěry a doporučeními Komise prevence kriminality č. 69/17 ze dne 

20. 11. 2017 

 

C) uk lád á  

1. společnosti Metropolnet, a. s. 

a) ve spolupráci s Městskou policií Ústí nad Labem připravit smlouvu 

o poskytování servisních a revizních prací Metropolnet a. s. pro provádění 

pravidelné servisu a údržby na instalovaném systému CCTV a předložit návrhy 

společně s Městskou policií Ústí nad Labem do Rady města Ústí nad Labem 

 

40. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – doplatek na pořízení 

učebních pomůcek pro žáky 1. tříd 

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 

 

781/17 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

doplatek na pořízení učebních pomůcek pro žáky 1. tříd 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 638,00 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství - oddělení ekonomicko školské o částku 548,00 tis. Kč v položce 

Příspěvek na učební pomůcky pro žáky 1. tříd 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 

a školství – oddělení ekonomicko školské o 90 tis. Kč v položce rezerva na 

provoz ZŠ, MŠ, DDM 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací 
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a školství – oddělení ekonomicko školské – poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku pro jednotlivé základní školy v Ústí nad Labem v celkové výši 

638,00 tis. Kč jako doplatku na pořízení učebních pomůcek a potřeb pro žáky 

1. tříd takto: 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, ve výši 

53,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, 

ve výši 6,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace, ve výši 42,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, 

ve výš 27,60 tis. Kč 

- Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace, ve výši 42,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, 

ve výši 19,60 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace, ve výši 29,60 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, 

ve výši 40,80 tis. Kč 

- Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace, ve výši 42,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, 

ve výši 42,40 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická  3031/4, příspěvková organizace, 

ve výši 56,80 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace, ve výši 28,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, 

ve výši 10,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, A. České 702/17, příspěvková organizace, 

ve výši 56,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, 

ve výši 26,80 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková 

organizace, ve výši 34,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, ve výši 

46,00 tis. Kč 

- Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, 

ve výši 12,00 tis. Kč 

- Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace, ve výši 20,40 tis. Kč 

 

41. Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: nové znění materiálu  

- proběhlo VŘ – a výběrová komise se rozhodla, že ani jeden z uchazečů není vhodný  
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Ing. Nechybová: v DZ je, aby od 1. 1. 2018 byl jmenován nový ředitel 

 

MUDr. Madar: dohodli jsme se tak, že zůstane Bc. Žirovnická pověřenou ředitelkou 

a nastavili jsme si jasně pravidla – udělá se audit účetnictví  

- nemá smysl teď vypisovat VŘ 

- žádost o informaci o platu Bc. Žirovnické  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

782/17 

Jmenování ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení výběrové komise ze dne 8. 12. 2017 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace   

B )  k ons ta tu j e ,  ž e    

1. z přihlášených uchazečů nevybrala vhodného kandidáta na vedoucí pracovní místo 

ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

C )  ruš í    

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

42. Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: v kolovadle je tabulka, kde je zapracováno hodnocení členů rady  

 

MUDr. Madar: vyšší odměna Bc. Žirovnický a MgA. Trnkovi – dal bych jim maximum, které 

je možné  

 

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

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

783/17 

Odměňování ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
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v platném znění, takto:  

a) Mgr. Marek Plch, Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/67/2017) 

b) Mgr. Bc. Martin Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/68/2017) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/69/2017) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/70/2017) 

e) Mgr. Pavel Ťupek, Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/71/2017) 

f) Mgr. Ramona Grohová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/72/2017) 

g) PaedDr. Alena Piková, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/73/2017) 

h) Mgr. Bc. Vlasta Rytířová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/74/2017) 

i) Mgr. Bc. Kamil Veigend, Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/75/2017) 

j) Mgr. Michal Ševcovic, Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/76/2017) 

k) Mgr. Martin Kolský, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Nová 1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2017) 

l) Mgr. Květoslav Kolařík, Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2017) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/79/2017) 

n) Mgr. Marie Čápová, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2017) 

o) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/81/2017) 

p) Mgr. Karel Bendlmajer, Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2017) 

q) Mgr. Michal Kapoun, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/83/2017) 

r) Mgr. Olga Poláková, Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/84/2017) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2017) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/86/2017) 

u) Mgr. Radka Mrkáčková, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2017) 

v) Mgr. Ivana Španielová, Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, 

Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2017) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2017) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 
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příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/90/2017) 

y) Bc. Irena Droppová, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, 

Bezručova 323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/91/2017) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2017) 

aa) Bc. Věra Valtová, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2017) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2017) 

cc) Irena Matisová, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2017) 

dd) Mgr. Alena Kroupová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2017) 

ee) Bc. Jaroslava Sobotková, Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, 

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2017) 

ff) Bc. Martina Štolbová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2017) 

gg) Bc. Ivana Votroubková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/99/2017) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2017) 

ii) Mgr. Petra Fiklíková, Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, 

Kamenná 1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2017) 

jj) Bc. Iva Neuvirthová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2017) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/103/2017) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2017) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/105/2017) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/106/2017) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutíč. O/107/2017) 

pp) Mgr. Marcela Šrejberová, Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, 

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/108/2017) 

qq) Bc. Kalina Grusová, Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2017) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2017) 

ss) Bc. Gabriela Šťastná, Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2017) 

tt) Bc. Ivana Švajková, Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2017) 

uu) Mgr. Jitka Tržilová, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, 

Rabasova 3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/113/2017) 

vv) Mgr. Lucie Bílská, Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/114/2017) 
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ww) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/115/2017) 

xx) Mgr. Tomáš Kříž, Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/116/2017) 

yy) Ing. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/117/2017) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/118/2017) 

aaa) Ing. Jaroslav Marek, Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/119/2017) 

bbb) Bc. Jarmila Nováková, Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky 

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/120/2017) 

ccc) Mgr. Věra Vonková, Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/121/2017) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/122/2017) 

eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/123/2017) 

fff) Mgr. Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/124/2017) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, 

(rozhodnutí č. O/125/2017) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/126/2017) 

iii) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/127/2017) 

jjj) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/128/2017) 

 

43. Jmenování člena dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: členka DR odstoupila a jmenujeme BcA. Elišku Venglařovou, jako 

členku DR  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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784/17 

Jmenování člena dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. odstoupení Mgr. Renaty Kutina Vášové, narozené x. x. xxxx, bytem  

xxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx z funkce člena dozorčí rady Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  j men u je  s účinností od 1. 1. 2018 

1 .  BcA. Elišku Venglařovou, datum narození xx. x. xxxx, bytem xxxxxxx xxx,  

xxx xx xxxxxxx 

a) členem dozorčí rady Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace za Uměleckou radu Činoherního studia města Ústí nad Labem, p. o. 

 

44. Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části pro osoby  

s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany a dotaci  

na rozvoj infrastruktury obce na rok 2018 

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 

 

785/17 

Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho 

části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu 

nebo doplňkové ochrany a dotaci na rozvoj infrastruktury obce 

na rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení vlády ČR č. 954 ze dne 20. 11. 2015 o státním integračním programu pro 

osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících 

2. zásady pro poskytování finančních prostředků z  rozpočtové kapitoly  

314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní 

ochranou v roce 2016 a v letech následujících  

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo 

doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty A na rok 2018 

v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro následující 
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oprávněné osoby a jejich rodiny: 

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nar. xx. x. xxxx, st. přísl. xxxxxxxx xxxxxxxxx,  

vč. xxxx rodiny (4 osoby) na období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 (1 měsíc) 

v celkové výši 7.000,- Kč 

b) xxxxxxxxx xxxxx, nar. x. x. xxxx, st. přísl. xxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxx 

rodiny (6 osob) na období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018 (1 měsíc) v celkové výši  

7.000,- Kč  

c) xxxxxxxxxx xxxxxx, nar. xx. x. xxxx, st. přísl. xxxxxxxx xxxxxxxxx, 

vč. xxxx rodiny (5 osob) na období od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 (3 měsíce) 

v celkové výši 21.000,- Kč 

d) xxxxxxxxxxx xxxxx, nar. xx. x. xxxx, st. přísl. xxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxx 

rodiny (2 osoby) na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (12 měsíců) v celkové 

výši 72.000,- Kč 

e) xxxxxxxx xxxxxx, nar. x. x. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxx rodiny  

(4 osoby) na období od 1. 1. 2018 od 31. 12. 2018 (12 měsíců) v celkové výši 

84.000,- Kč 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení 

 

45. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků Muzeu města 

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: 4,0,0 

 

786/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí finančních prostředků 

Muzeu města Ústí nad Labem, p. o. 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 203 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 203 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 

150 tis. Kč Muzeu města Ústí nad Labem, p. o. na pokrytí nákladů souvisejících 

se zhotovením dermoplastického a kosterního preparátu orangutana bornejského  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 9 tis. Kč Muzeu 

města Ústí nad Labem, p. o. na pokrytí nákladů souvisejících se zhotovení 

pamětní desky E. G. Doerella 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 
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příspěvku sk. 04 ve výši 44 tis. Kč Muzeu města Ústí nad Labem, p. o. na 

pokrytí nákladů souvisejících s realizací akce „Muzeum - pamětní deska obětí 

výbuchu vojenského skladu v Krásném Březně“ 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Václavu Houfkovi, řediteli Muzea města Ústí nad Labem, p. o. 

a) zajistit zhotovení dermoplastického a kosterního preparátu orangutana 

bornejského a zařadit tento zhotovený exponát do muzeem spravované sbírky 

muzejní povahy č.: MUS/002-05-10/207002. 

        T: do 31. 1. 2018 

b) zajistit dokončení přípravy realizace kopie pomníku E. G. Doerella a pamětní 

desky J. A. Stolze 

        T: do 31. 3. 2018 

c) předložit návrh jednotného informačního značení pamětních míst 

        T: do 31. 3. 2018 

d) zajistit ve spolupráci s Odborem strategického rozvoje MmÚ přípravu a vydání 

turistického průvodce 

        T: do 30. 9. 2018 

 

46. Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku Domovu pro 

seniory Krásné Březno, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: dne 15. 11. 2017 obdržel OMOŠ žádost ředitele DPS KB, p. o. 

o poskytnutí investičních finančních prostředků na zpracování projektových dokumentací 

pro rekonstrukce prádelny a kuchyně v tomto zařízení  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

787/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - poskytnutí investičního příspěvku 

Domovu pro seniory Krásné Březno, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

252,41 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 252,41 tis. Kč v položce oprava a údržba 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 79,38 tis. Kč DS Krásné Březno, p. o. na pokrytí 

nákladů souvisejících s vypracování projektové dokumentace na akci „DS 

Krásné Březno – PD – Rekonstrukce prádelny“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 173,03 tis. Kč DS Krásné Březno, p. o. na pokrytí 

nákladů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace na akci 

„DS Krásné Březno – PD – Rekonstrukce kuchyně“ 
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47. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku  

pro ZŠ Pod Vodojemem p. o. 

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 

 

788/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku  

pro ZŠ Pod Vodojemem p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

95,60 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 95,60 tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - poskytnutí investičního 

příspěvku , sk. č. 04 ve výši 95,60 tis. Kč  Základní škole Ústí nad Labem, Pod 

Vodojemem p.o. na pokrytí nákladů souvisejících s realizací akce „ZŠ Pod 

Vodojemem – nákup myčky nádobí“ 

 

48. Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

na pokrytí mimořádných nákladů pro Městské služby města Ústí nad Labem, p. o. 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přidělení finančních prostředků na pokrytí mimořádných nákladů  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

789/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz na pokrytí mimořádných nákladů pro 

Městské služby města Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství a odboru životního 

prostředí ve výši 2 583,11 tis. Kč takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu tř. 2 ve výši 300 tis. Kč, v položce přijaté 

sankční platby, vytvořené nad schválený rozpočet odboru životního prostředí 
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b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

2 283,11 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši 

2 583,11 tis. Kč Městským službám města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na pokrytí mimořádných nákladů v roce 2017 

 

49. Rozpočtové opatření OMOŠ  - převod finančních prostředků v rámci odboru 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: převod finančních prostředků z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu OMOŠ do investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ -  vybudování 

keramické dílny 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

790/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ - převod finančních prostředků 

v rámci odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

964 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 964 tis. Kč v položce oprava a údržba 

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

964 tis. Kč na akci „MŠ Zvoneček – stavební úpravy stravovacího pavilonu -  

vybudování keramické dílny“ 

 

50. 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: 4,0,0 
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791/17 

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 

190,14 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 190,14 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 

v celkové výši 190,14 tis. Kč na zajištění odstranění škod vzniklých na majetku 

města v rámci pojistných událostí, takto: 

- ZŠ Školní náměstí, p. o.   100,27 tis. Kč 

- ZŠ a ZUŠ Husova, p. o.        5,48 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ České mládeže, p. o.      1,03 tis. Kč 

- ZŠ Neštěmická, p. o.        7,78 tis. Kč 

- DDM, p. o.       34,60 tis. Kč 

- DS Dobětice       22,87 tis. Kč 

- DS a AD Orlická, p. o.       5,36 tis. Kč 

- Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.   12,21 tis. Kč 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.     0,54 tis. Kč 

 

51. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných náhrad 

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 

 

792/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

273,30 tis. Kč takto: 

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

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 273,30 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 273,30 tis. Kč v položce oprava a údržba 
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52. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace z oblasti školství 

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 

 

793/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 533,29 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 4 533,29 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I.), 

v celkové výši 4 533,29 tis. Kč takto: 

- Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové 

organizaci ve výši 234,82 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci 

ve výši 884,11 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizaci 

ve výši 645,74 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 325,53 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, příspěvkové 

organizaci ve výši 490,34 tis. Kč na dofinancování projektu  

- Internátní Mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové 

organizaci ve výši 122,59 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 178,23 tis. Kč na dofinancování projektu 

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

organizaci ve výši 171,17 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvkové 

organizaci ve výši 150,81 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové 

organizaci ve výši 145,33 tis. Kč na dofinancování projektu 
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- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové 

organizaci ve výši 129,71 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvkové 

organizaci ve výši 163,72 tis. Kč na dofinancování projektu 

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

ve výši 139,52 tis. Kč na dofinancování projektu 

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

ve výši 129,23 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové 

organizaci ve výši 266,98 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvkové organizaci ve výši 178,24 tis. Kč na dofinancování projektu 

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizaci ve výši 177,22 tis. Kč na dofinancování projektu 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

116 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT  

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 116 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace, v rámci programu „Podpora 

zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně 

s počtem tříd do pěti,“ v celkové výši 116 tis. Kč takto: 

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci 

ve výši 40 tis. Kč 

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

organizaci ve výši 36 tis. Kč 

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizaci ve výši 40 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

30 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 30 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Mateřské škole, Ústí nad 

Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci ve výši 30 tis. Kč v rámci 

„Programu pro rozvoj eko-agro oblasti v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020“ 

 

53. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

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 
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794/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace ze sociální oblasti 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 8 921,60 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 

8 921,60 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro p. o. z položky Oblast 

sociální v celkové výši 8 921,60 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 

2017 – 1. dofinancování mimořádné dotace takto: 

- DS Severní Terasa, p. o.     1 990,50 tis. Kč 

- DS Velké Březno, p. o.     1 050,50 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.         524,70 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.         622,80 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.    629,90 tis. Kč 

- DS Dobětice, p. o.      2 597,60 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.        988,30 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.      517,30 tis. Kč 

 

54. Rozpočtové 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: 4,0,0 

 

795/17 

Rozpočtové 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 

28,12 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 28,12 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MMR ČR 

pro Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Ústí nad Labem, p. o. ve výši 28,12 tis. Kč v rámci projektu 

“Na stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie 

a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže 

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

258,61 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 258,61 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje pro p. o. 

v celkové výši 258,61 tis. Kč na mzdové náklady zaměstnavatele takto: 

- MŠ Vojanova, p. o.     115,35 tis. Kč 

- Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o.  143,26 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

156,56 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 156,56 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci ve výši 156,56 tis. Kč v rámci „Programu pro 

rozvoj eko-agro oblasti v Ústeckém kraji na období 2017 - 2020“ 

 

55. 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 

 

796/17 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určených peněžitých darů do vlastnictví Kulturního střediska 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace za účelem pořádání XXI. ročníku 

Mezinárodního jazz blues festivalu takto: 

a) 10 000 Kč od společnosti Helgos s. r. o, se sídlem Revoluční 206, 400 01 Ústí 

nad Labem, IČ 46711732 

b) 9 840 Kč od MUDr. Ivy Peškové, Za Humny 650, 400 04 Trmice, IČ 44227736 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 
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56. Souhlas s realizací projektu v ZŠ Anežky České v rámci výzvy MŽP č. 16/2017 

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 

 

797/17 

Souhlas s realizací projektu v ZŠ Anežky České v rámci výzvy 

MŽP č. 16/2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s realizací projektu v Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvkové organizaci v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí 

Výzva č. 16/2017, podporovaná aktivita 6. 1. C - Rekonstrukce a vybavení center 

ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní 

zahrady“)  

 

57. Udělení výjimky pro navýšení počtu žáků Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, příspěvková 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 

 

798/17 

Udělení výjimky pro navýšení počtu žáků Základní školy Ústí 

nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu žáků základní školy dle § 23 odst. 3, 5 školského zákona 

561/2004 Sb. v platném znění, na školní rok 2017/2018  

a) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

B )  z mo cňu j e  

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

a) k podpisu udělení výjimky z počtu žáků ve třídě pro Základní školu Ústí nad 

Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 
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58. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - změna účelového určení poskytnutých 

finančních prostředků  

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 

 

799/17 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. - změna účelového 

určení poskytnutých finančních prostředků  

 
Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

1. změnu účelového určení finančních prostředků poskytnutých jako příspěvek 

na provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., na realizaci akce Expozice 

tučňáků tak, že nedočerpané finanční prostředky, převedené z roku 2016 a dále 

poskytnuté ze schváleného rozpočtu roku 2017, v celkové výši 2.118,46 tis Kč, 

budou nově určeny na provedení pokrytých odpisů svěřeného majetku za rok 2017 

 

66. Procesní a datová analýza u příspěvkových organizací města 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: trojstranná smlouva – rozpočtově na 2 mil. Kč  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

800/17 

Procesní a datová analýza u příspěvkových organizací města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. zadání zpracování procesní a datové analýzy v příspěvkových organizacích města 

s výjimkou Městských služeb Ústí nad Labem a Domova pro seniory Velké Březno 

společnosti Metropolnet a.s. za pořizovací cenu do 2 mil. Kč vč. DPH 

dle požadavků uvedených v důvodové zprávě 

2. uzavření smlouvy o dílo na zpracování analýzy procestní a datové analýzy 

v příspěvkových organizacích města mezi Metropolnetem, a.s., Statutárním městem 

Ústí nad Labem a dotčenými příspěvkovými organizacemi města, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1 usnesení 

3. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských 

organizací a školství ve výši 2 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 2 000 tis. Kč v položce „Oprava a údržba“ 
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 2 000 tis. Kč – 

oddělení provozně technické v položce „Provozní výdaje“ (na financování 

výdajů vzniklých v souvislosti se zadáním zpracování analýzy dle bodu A) 1. 

tohoto usnesení) 

4. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru městských organizací  

a školství ve výši 311,58 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení provozně 

technické o částku 311,58 tis. Kč v položce „Oprava a údržba“ 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz v celkové výši  

311,58 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti se zpracováním 

analýzy vedoucí ke komplexnímu naplnění požadavků Nařízení GDPR takto: 

- Městské služby Ústí nad Labem, p. o.  175,45 tis. Kč 

- Domov pro seniory Velké Březno, p. o.  136,13 tis. Kč 

 

68. Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních dotací pro 

příspěvkové organizace v gesci OMOŠ 

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 

 

801/17 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace v gesci OMOŠ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 1 842,90 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 

1 842,90 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro p. o. z položky Oblast 

sociální v celkové výši 1 842,90 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 

2017 – 2. dofinancování mimořádné dotace takto: 

- DS Chlumec, p. o.      464,20 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.  1 378,70 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

35,02 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35,02 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko  
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školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí a mládeže 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p. o. 

ve výši 35,02 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora demokracie, 

tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

 

59. Staženo 

 

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

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: jedná se o trojstrannou smlouvu  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

802/17 

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 OSV, KT a OHS ve výši 957,10 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 957,10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 649,38 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 262,72 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 45 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

61. Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – 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: 4,0,0 
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803/17 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně-právní 

ochranu dětí 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS v celkové výši 1 157,44 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 1 157,44 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 658,10 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 

223,74 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 83 tis. Kč v položce 

Městský informační systém 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 192,60 tis. Kč 

v položce provozní prostředky    

 

62. Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace na výkon sociální 

práce  

Předkládá: Ing. Ivana Šťastná, vedoucí OSV 

 

Ing. Šťastná: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

804/17 

Rozpočtové opatření OSV, KT, OHS a městských obvodů – dotace 

na výkon sociální práce  

 
Rada města po projednání  

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS v celkové výši 765 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 765 tis. Kč 

v položce účelové prostředky - sociální práce   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 460,40 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 156,60 tis. 

Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 148 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 
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2. rozpočtové opatření OSV a MO v celkové výši 623,72 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 623,72 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO, tř. 4 v celkové výši 

623,72 tis. Kč určené na výkon sociální práce – mzdové prostředky a povinné 

pojistné takto:  

- MO město   130,00 tis. Kč  

- MO Severní Terasa  193,72 tis. Kč 

- MO Neštěmice  170,00 tis. Kč 

- MO Střekov   130,00 tis. Kč  

 

63. Udělení stipendia  

Předkládá: Bc. Dana Gloserová, vedoucí KP 

 

Bc. Gloserová: bez úvodního slova 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

805/17 

Udělení stipendia  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč z neinvestiční části výdajového 

rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia absolventce Fakulty sociálně 

ekonomické UJEP Ing. Veronice Kalinové, datum narození xx. x. xxxx, za 

diplomovou práci oceněnou v celostátní soutěži Věda pro Zemi „Analýza 

nápojových kartonů na mléko“ 

 

64. Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

pro OP VVV 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

 

Ing. Nechybová: materiál je struktura a popis  

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 
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806/17 

Interní postupy Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro OP VVV 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí   

 

1. povinnosti a kompetence zprostředkujícího subjektu ITI vůči ŘO MŠMT, které jsou 

jasně stanoveny v Interních postupech Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace pro OP VVV 

 

67. Termíny jednání RM a ZM v roce 2018 

Předkládá: Ing. Věra Nechybová, primátorka 

 

Ing. Nechybová: schvalujeme termíny jednání RM a ZM v roce 2018 

- návrh na usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,0 

 

807/17 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2018 

           
Rada města     Zastupitelstvo města 

             

             17.  1. 2018        

             31.  1. 2018 

             14.  2. 2018     28. 2. 2018 

               7.  3. 2018 

             21.  3. 2018 

               4.  4. 2018                           

             18.  4. 2018      25. 4. 2018 

               9.  5. 2018 

             23.  5. 2018 

               6.  6. 2018 

             27.  6. 2018     20. 6. 2018 

             29.  8. 2018 

             12.  9. 2018               19. 9. 2018  

              3. 10. 2018  

            17. 10. 2018        

            31. 10. 2018 
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Různé 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

PaedDr. Květoslava Čelišová  _______________________________________ 

 

 

 

 

MUDr. Jiří Madar   _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města 

 

 

Seznam použitých zkratek: 

ZM – zastupitelstvo města    RM – rada města 

DZ – důvodová zpráva    MO město – městský obvod město 

MV – ministerstvo vnitra    MP – městská policie 

OŽP – odbor životního prostředí   ODM – odbor dopravy a majetku 

VŘ – výběrové řízení     KÚ – krajský úřad 

DP – dopravní podnik    MZ – ministerstvo zemědělství 

OSR – odbor strategického rozvoje   DR – dozorčí rada  

OMOŠ – odbor městských organizací a školství VZ – veřejná zpráva 


