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Z Á P I S 

z 33. jednání Rady města Ústí nad Labem 

dne 12. 11. 2015 

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

Jednání zahájila a řídila Ing. Věra Nechybová, primátorka města, v 11:10 hod. 

 

Omluveni:  Lukáš Konečný 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Jiří Madar 

   Mgr. Renata Zrníková    

 

 

Zapisovatelka:  Jana Škarohlídová, KT 

 

Hlasování o programu: 

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
       

2. Úprava usnesení č. 818/15 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

       

3. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

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

 

4. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního 

odboru a navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. - 

dodatek č. 1 

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

 

5. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem 

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

 

6. Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, kultury a sociálních služeb 

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

 

7. Poskytnutí dotací – preferované sporty 2016 

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

 

8. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení 

neinvestiční dotace z Ústeckého kraje  

Předkládá: PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OŠKSS    
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9. Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 

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

 

Hlasování o programu: 5,0,0 

Program byl schválen. 

 

 

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

 

 

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru 
 

Ing. Jakubec: na intranetu je materiál vč. důvodové zprávy a tabulky rozšířený o sloupce – lze 

porovnat s historií 

 

MUDr. Madar: nenastudoval jsem všechny materiály, zdržím se hlasování 

 

Ing. Jakubec: návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržel se: MUDr. Madar) 

      

821/15 

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 

 
Rada města po projednání 

 

 b ere  n a  v ědo mí   

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 

2016 

 s ouh l as í  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2016 

ve výši 1 471 779,80 tis. Kč 

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2016 

ve výši 1 334 082,80 tis. Kč, z toho: 

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 201 213,80 tis. Kč, z toho:  

- neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků  1 074 038,80 tis. Kč 

- dotace městským obvodům       114 970,00 tis. Kč  

- úroky z úvěrů             12 205,00 tis. Kč 

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 132 869 tis. Kč 

3. s oblastí financování v celkové výši -137 697 tis. Kč, z toho: 

- splátky úvěrů              -221 145 tis. Kč 

- změna stavu na bank. účtech MmÚ                 83 448 tis. Kč 

 s ch va lu j e  

1. rozpočtový výhled Statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát do r. 2019 dle 

přílohy usnesení č. 5 
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 d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 dle příloh usnesení 

č. 1 až č. 4 v předloženém znění 

b) v souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102 zmocnit Radu města Ústí n. L. 

schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu: 

- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně 

dosažených příjmů 

- přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ 

c) v  souladu se zákonem č. 128/00 Sb., § 102 Sb., zmocnit Radu města Ústí n. L. 

ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení 

výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků 

 uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2016 dle bodu A), B) 

a D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí n. L. ke schválení  

T: 2. 12. 2015 

 

 

2. Úprava usnesení č. 818/15 

Předkládá: Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka 

 

Mgr. Javorčák: první úprava – na základě schváleného organizačního řádu jsme došli 

k názoru, že původní název odboru OVAS je dost obecný – zapotřebí upravit název, aby 

bylo z názvu vidět, co je náplní práce odboru – Odbor kultury, sportu a sociálních služeb 

- druhá úprava – po dohodě s odd. strategického rozvoje – z původních zamýšlených 6ti 

lidí ITI bude stačit jen 5, jedno místo se přesouvá na OMOŠ na oddělení školství  

- upřesnění pracovní náplně činností u ODM v zastupování města ve věci správních 

řízení – dle kontroly KÚ v OŘ zjištěna drobná nesrovnalost, která je nyní správně 

definována 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

822/15 

Úprava usnesení č. 818/15 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. úpravu usnesení rady města č. 818/15 v bodě A) 1. a) a b) takto: 

a) příloha č. 1 OŘ se nahrazuje novou přílohou č. 1 důvodové zprávy 

b) příloha č. 2 OŘ se nahrazuje novou přílohou č. 2 důvodové zprávy 

2. změnu přílohy č. 6 OŘ takto: 

a) název odboru „Odbor volnočasových aktivit a sociálních služeb“ na straně 19 

se mění na „Odbor kultury, sportu a sociálních služeb“ 

b) v pracovní náplni činností odboru dopravy a majetku se doplňuje odrážka 

v tomto znění: 

 vedoucí oddělení správy, údržby a evidence majetku zastupuje Město Ústí 
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nad Labem ve věci správních řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

 

 

3. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: přerozdělení částek v rámci dotací 

- v bodě C) navýšení v rámci šeků pro členskou základnu – uvedeno v tabulce – příloha 

DZ 

- částky nad 50 tis. Kč budou pokračovat do ZM 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

823/15 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ 

v celkové výši 154 tis. Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521, na „Zakoupení fotbalového vybavení mládežnickým 

mužstvům TJ Mojžíř“ ve výši 18 tis. Kč 

b) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067,  

na akci „MEZINÁRODNÍ TURNAJ DRUŽSTEV VE STOLNÍM TENISE“ ve 

výši 48 tis. Kč 

c) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „2. liga muži SVČ“ ve 

výši 48 tis. Kč 

d) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na „Příspěvek na nákup 

rychlostního kajaku Nelo“ ve výši 25 tis. Kč 

e) Česká streetballová federace, o. s., IČ: 265 18 686, na akci „Severská bitva“ ve 

výši 15 tis. Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem, IČ: 038 91 666, na akci „Turistický 

pochod Ústecká jarní 50“ ve výši 5.600,- Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné akce a události“  

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Radka Bandasová, JUNIOR, IČ: 402 22 837, na akci „BASTA Cheer Cup Ústí 

n. L.“ ve výši 40.000,- Kč 

4. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast „podpora celoročního sportování dětí  

a mládeže do 18 let“ – navýšení v celkové výši 75.601,- Kč a následné uzavření 

dodatků k již uzavřeným dotačním smlouvám s jednotlivými subjekty takto: 
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a) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 1.557,- Kč 

b) Český rybářský svaz, místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846  

ve výši 2.768,- Kč 

c) EHK karate club o. s., IČ: 270 47 482 ve výši 2.768,- Kč 

d) Golf Club Terasy Ústí nad Labem, z. s., IČ: 270 43 983 ve výši 1.903,- Kč 

e) Klub Karate GGS Slovan Ústí nad Labem, IČ: 442 26 985 ve výši 2.249,- Kč 

f) Manta Ústí nad Labem, o. s., IČ: 265 77 305 ve výši 1.557,- Kč 

g) MS VZS ČČK v Ústí nad Labem, IČ: 445 56 594 ve výši 5.709,- Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 631 53 181 ve výši 3.114,- Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, IČ: 631 53 203 ve výši 2.422,- Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů - Neštěmice, IČ: 631 53 262 ve výši 2.941,- Kč 

k) SK Brná, o. s., IČ: 270 40 968 ve výši 4.152,- Kč 

l) SK NUR, o. s., IČ: 014 71 619 ve výši 3.114,- Kč 

m) Sportovní šerm Ústí, o. s., IČ: 227 29 208 ve výši 2.076,- Kč 

n) Sports Club Dragons Ústí nad Labem – o. s., IČ: 228 86 648 ve výši 2.249,- Kč 

o) STK GEBERT, IČ: 640 45 692 ve výši 1.730,- Kč 

p) Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, IČ: 445 54 222 ve výši 5.190,- Kč 

q) Taneční skupina Freedom o. s., IČ: 226 70 904 ve výši 7.439,- Kč 

r) TJ AROT Ústí n. L., IČ: 266 55 187 ve výši 2.595,- Kč 

s) TJ Lokomotiva Ústí n. L., o. s., IČ: 442 26 357 ve výši 1.038,- Kč 

t) Tělovýchovná jednota SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 148 68 067 

ve výši 3.979,- Kč 

u) TJ Stadion Ústí nad Labem, IČ: 442 25 261 ve výši 4.671,- Kč 

v) TJ SVAH Všebořice, o. s., IČ: 270 51 251 ve výši 3.979,- Kč 

w) Toč Ústí nad Labem, IČ: 026 54 784 ve výši 3.114,- Kč 

x) UNI SPORT CLUB, o. s., IČ: 229 00 080 ve výši 1.730,- Kč 

y) Ústecký krasobruslařský klub, občanské sdružení, IČ: 684 55 437 

ve výši 1.557,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  
1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Mimořádné akce a události“ tomuto 

subjektu: 

a) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055, na akci „Mezistátní 

fotbalové utkání hráčů do 18 let Česká republika vs. Švýcarsko“ ve výši  

50 tis. Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Akce volnočasového kalendáře“ 

tomuto subjektu: 

a) European Press Holding a. s., IČ: 284 09 329, na akci „Nejlepší sportovec 

junior“ ve výši 25 tis. Kč  

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast „podpora celoročního sportování dětí  

a mládeže do 18 let“ – navýšení ve výši 417.968,- Kč a následné uzavření dodatků 

k již uzavřeným dotačním smlouvám s těmito subjekty takto:  

a) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061 ve výši 53.630,- Kč 

b) Aerobic Junior Club Ivany Mrňákové Ústí nad Labem, o. s., IČ: 265 27 537 

ve výši 16.089,- Kč 

c) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584 ve výši 9.515,- Kč 
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d) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 226 05 797 ve výši 7.439,- Kč 

e) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 ve výši 26.642,- Kč 

f) Florbal Ústí, z. s., IČ: 014 95 615 ve výši 31.832,- Kč 

g) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, IČ: 442 23 609 ve výši       

8.650,- Kč 

h) Judo Ústí nad Labem, z. s., IČ: 228 85 064 ve výši 6.747,- Kč 

i) Judo Vyhlídka Ústí n/L o. s., IČ: 445 54 087 ve výši 7.785,- Kč 

j) MĚSTSKÝ PLAVECKÝ KLUB ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 266 47 567 ve výši 

24.912,- Kč 

k) Radka Bandasová, JUNIOR, IČ: 402 22 837 ve výši 11.591,- Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů Svádov, IČ: 650 82 371 ve výši 6.055,- Kč 

m) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351 

ve výši 14.705,- Kč 

n) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení, 

IČ: 442 26 306 ve výši 16.435,- Kč 

o) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 ve výši 24.393,- Kč 

p) TENIS CLUB Ústí nad Labem, IČ: 183 80 514 ve výši 9.688,- Kč 

q) TJ Mojžíř, IČ: 445 52 521 ve výši 12.110,- Kč 

r) TJ Skorotice, IČ: 442 26 292 ve výši 11.764,- Kč 

s) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, IČ: 004 82 129 ve výši 27.507,- Kč 

t) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, IČ: 442 26 110 ve výši  

19.722,- Kč 

u) TJ Střekov, o. s., IČ: 005 27 033 ve výši 11.937,- Kč  

v) TJ Svádov - Olšinky, IČ: 183 82 991 ve výši 5.363,- Kč 

w) TJ Vaňov, z. s., IČ: 005 24 701 ve výši 6.055,- Kč 

x) TK Severní Terasa, IČ: 024 45 905 ve výši 7.439,- Kč 

y) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 ve výši 32.005,- Kč 

z) Universitní sportovní klub Slávie, IČ: 445 52 319 ve výši 7.958,- Kč 

D )  zmo cňu j e  
1. PhDr. Janu Müllerovou, Ph. D., vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu vyrozumění jednotlivým subjektům dle bodu B) tohoto usnesení 

E )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, Ph. D., vedoucí OŠKSS 

a) rozeslat vyrozumění dle bodu B) tohoto usnesení jednotlivým subjektům 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

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

Labem  

T: 2. 12. 2015 

 

 

4. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb a finančního 

odboru a navýšení poskytnuté dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. - 

dodatek č. 1 

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

 

Staženo, bude předloženo na příští radě města. 
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5. Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: jde o přechodný krok, jak zlepšit poskytování dotací 

- jsou zde kritéria hodnocení 

- zásady pro tuto věc se mění každý rok – není to nastaveno napořád 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

824/15 

Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 

z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. „Program pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu 

Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

2. „Výzvu k podání žádosti o dotaci v oblasti sportu pro rok 2016“ v rámci „Programu 

pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města 

Ústí nad Labem“ v předloženém znění 

3. formuláře žádostí jednotlivých kategorií „Programu pro poskytování dotací v oblasti 

kultury v roce 2016 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem“ v předloženém 

znění 

 

 

6. Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním městem Ústí nad Labem 

a příjemci dotací v oblastech podpory sportu, kultury a sociálních služeb 

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

Ing. Nechybová: nebude nutný proces kontroly s právním oddělením – urychlení práce 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 4,0,1 (zdržela se: p. Tomková) 
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825/15 

Smlouvy o poskytnutí dotací uzavíraných mezi Statutárním 

městem Ústí nad Labem a příjemci dotací v oblastech podpory 

sportu, kultury a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. znění smluv a následně jejich uzavření mezi poskytovatelem a příjemci dotací na 

základě usnesení Rady města Ústí nad Labem o schválení poskytnutí dotace 

B )  s ouh l as í  

1. se zněním smluv a následně jejich uzavření mezi poskytovatelem a příjemci 

dotací na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem o schválení 

poskytnutí dotace 

C )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 2. 12. 2015 

 

 

7. Poskytnutí dotací – preferované sporty 2016 

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

PhDr. Müllerová, PhD.: podpora dlouhodobě preferovaných divácky atraktivních sportů 

 

MUDr. Madar: v kolonce „preferované sporty“ nedošlo ke krácení rozpočtu na příští rok 

- nižší částky u dospělých u hokeje a fotbalu – částky nepřekročí podporu de minimis – 

komise doporučuje částky vyšší s tím, že tyto částky by pak měly jít dotací na provoz 

nebo přes reklamu 

 

Ing. Nechybová: do ZM doložit usnesení komise 

MUDr. Madar: pokles u Hokeje Ústí nad Labem, FK Ústí nad Labem, 

 

p. Tomková: jaké je navýšení? 

 

MUDr. Madar: pokles oproti roku 2015 u písm. b) a d) 

 

Mgr. Javorčák: bod A) 1. c) HC Slovan Ústí nad Labem – je myšlena mládež?  

- bylo by dobré to odlišit – označení právní formy 

- doplnit případně do usnesení 

 

MUDr. Madar: na r. 2015 byly dotace pro fotbal a hokej stejné – nyní se souhlasem klubů 

komise změnila z důvodu finanční náročnosti pro vybavení pro tyto sporty 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
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826/15 

Poskytnutí dotací – preferované sporty 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru volnočasových aktivit 

a sociálních služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ v celkové výši 

24,1 mil. Kč a následné uzavření smluv s těmito subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4 000 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 2 300 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM, IČ: 442 27 116 ve výši 5 000 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 2 300 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem, IČ: 148 66 714 ve výši 2 000 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

2 500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 000 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem – dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

2 500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. - mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1 000 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. - dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 500 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem  

         T: 2. 12. 2015 

 

 

8. Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb – zapojení 

neinvestiční dotace z Ústeckého kraje  

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

 

PhDr. Müllerová, PhD.: poskytnutí dotace Radou Ústeckého kraje Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem – poskytnutí 10 tis. Kč na projekt Holocaust 

- návrh usnesení v předloženém znění 

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 

 

827/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

ve výši 10,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Ústeckého kraje takto: 
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a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu středisku města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 10,00 tis. Kč na realizaci 

projektu Holocaust 

 

 

9. Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 

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

PhDr. Müllerová, PhD.: bez úvodního slova 

 

MUDr. Madar: průtočka od KÚÚK 

- jsme garantem pohotovostní služby 

- legislativně se změnilo – ze zákona musela být poptána nemocnice – chtějí částku 1,4 

mil. Kč 

 

Mgr. Javorčák: v minulosti peníze doplňovány 

- KÚÚK nemůže dát peníze přímo 

 

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

 

Hlasování o usnesení: 5,0,0 
 

828/15 

Zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zachováním spolupráce s Ústeckým krajem při zajištění LPS prostřednictvím 

doposud uplatňovaného modelu v roce 2016 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje na 

zabezpečení lékařské pohotovostní služby v roce 2016 ve výši 1.468 tis. Kč  

 
 
 
 

Jednání RM bylo ukončeno v 11:35 hod. 
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Ověřovatelé zápisu:  
 

 

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

 

 

 

Mgr. Renata Zrníková  ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Věra Nechybová 

         primátorka města  

  

 

 

 

ZKRATKY: 

OVAS – Odbor volnočasových aktivit a sociálních služeb 

OMOŠ – Odbor městských organizací a školství 

OŘ – organizační řád  

ODM – Odbor dopravy a majetku    

KÚ – Krajský úřad      

ZM – zastupitelstvo města     

DZ – důvodová zpráva 

KÚÚK – Krajský úřad Ústeckého kraje 

MO – městský obvod 

MmÚ – Magistrát města Ústí nad Labem  


