
 

 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

17. 8. 2016   

                                                                                                  

 

věc : 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního a neinvestičních účelových 

příspěvků na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o. 

 

 

 

důvod předložení: 

§102, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí odd. OMOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 
 

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

 

projednáno: 

s Ing. Rudolfem Jakubcem, vedoucím FO 

 

 

 

 

 

přizváni k jednání: 

Ing. Lubomír Moudrý, ředitel Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.   



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci RM po projednání 

A )  s ch va lu j e  

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

1 980 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické – položka oprava a údržba ve výši 1 980 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 950 tis. Kč  

na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na opravu pochozí 

střechy objektu horního vchodu do areálu ZOO 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 480 tis. Kč  

na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na opravu nejkritičtějších 

úseků cest 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ - poskytnutí účelového 

investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o., sk. č. 04  

ve  výši 550 tis. Kč na akci „ZOO ÚL - pořízení automobilu na přepravu 

zvířat“ 

 

  

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

Na základě žádosti ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p.o. Ing. Lubomíra 

Moudrého předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem rozpočtové opatření týkající 

se poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 1.980 tis. Kč na akce, jejichž nutnost 

řešení vyplynula z analýzy stavu majetku a technické infrastruktury ZOO. Všechna 

opatření se svým charakterem vymykají běžné činnosti na úseku údržby a oprav.  

Jedná se částečně o akce v důsledku dlouhodobě neprováděné nebo nedostatečně 

prováděné péče o objekty v areálu ZOO, případně akce, jejichž nutnost řešení vyplývá 

z požadavků právních předpisů. Částečně by požadovaný příspěvek měl řešit dlouhodobě 

nevyhovující stav vozidel a další techniky. 

 

Požadovaný příspěvek na provoz v celkové výši 1.980 tis. Kč bude použit Zoologickou 

zahradou Ústí nad Labem, p. o. na: 

 
1) Opravu pochozí střechy objektu horního vchodu ve výši 950 tis. Kč 

- jedná se o odstranění dlouhodobé příčiny zatékání do objektu horního vchodu 

ZOO vlivem, původně nevhodně uložené a v důsledku trvalé vlhkosti 

degradované izolace. Důsledkem je rozpadající se dlažba, která navíc v případě 

mokra silně klouže. Celková řešená plocha je 535 m2. 

 

Předmětem opatření je odstranění stávající vrstvy (dlažba, potěr a 3x 

hydroizolace) a soklu, nakládka a likvidace odvozem na skládku, osazení 

nových vpustí, položení geotextilie, hydroizolační fólie, krycí vrstvy geotextilie 

a osazení nových betonových dlaždic do podsypu. Kromě vyřešení problému se 

zatékáním se následně nabízí i možnost do budoucna využít vnitřních prostor 

objektu, například ke zřízení expozice zvířat (není zahrnuto v tomto požadavku) 

Výše uvedená oprava je nutná pro ochranu celého objektu  

a technologických zařízení nacházejících se uvnitř budovy, zejména topného 

systému (v objektu je umístěna jedna z výměníkových stanic systému vytápění 

geotermální vodou).  

 

 
2) Opravu nejkritičtějších úseků cest ve výši 480 tis. Kč 

- jedná se o opravu asfaltových komunikací v celkovém rozsahu 604 m2. Oprava 

asfaltových komunikací proběhne frézováním, postřikem a pokládkou nového 

povrchu. Nejnutnější opravy proběhnou především ve svažitých částech areálu 

ZOO, kde je největší riziko úrazu osob nebo poškození dopravních prostředků.  

 

 

3) Pořízení automobilu na přepravu zvířat ve výši 550 tis. Kč 
- v ZOO chybí automobil na přepravu zvířat splňující platné požadavky 

veterinárních předpisů pro přepravu zvířat na kratší vzdálenost  

(do 50 km), kdy přeprava trvá max. 8 hodin (vyhláška ministerstva zemědělství 

č. 4/2009 o ochraně zvířat při přepravě).  

 

 

 

 



 

Stávající vozidlo se schválením pro přepravu zvířat Ford Transit  

(RZ: ULA 60-43) má rok výroby 1995 a jeho technický stav je z hlediska 

dalšího provozu nevyhovující. Vůz byl v lednu roku 2016 na základě 

znaleckého posudku nabídnut formou veřejné inzerce k odprodeji, nenašel se 

však žádný vážný zájemce a na základě neprodejnosti a posudku odborného 

servisu je toho času v likvidaci. V současnosti je pro přepravu používán vůz 

Fiat Ducato, jehož prioritním a zcela vytěžujícím účelem je přeprava materiálu 

a pracovníků údržby. 

 

Minimálními požadavky na pořizovaný automobil jsou:  

- střecha světlé barvy,  

- dostatek úchytných bodů pro fixaci kontejnerů na podlaze i bocích vozidla,  

- dostatečné osvětlení zadního nákladového prostoru z kabiny řidiče i z 

nákladového prostoru,  

- protiskluzová, omyvatelná a voděodolná podlaha, kterou lze dezinfikovat a 

čistit tlakovou vodou a párou,  

- odolnost povrchové úpravy nákladového prostoru vůči dezinfekčním 

prostředkům, 

- větrání nákladového prostoru nezávislé na pohybu vozidla,  

- vytápění nákladového prostoru včetně teplotního čidla informujícího  

o teplotě v nákladovém prostoru,  

- zadní dveře otevíratelné od 180°- 270°,  

- přepážka mezi řidičem a nákladovým prostorem umožňující současně 

sledování nákladového prostoru,  

- rozměry (min- max.): objem nákladového prostoru 10 – 13 m³, délka  

5 – 6 m, výška 2,25 – 2,5 m.  

 

 
Příloha: 

   č. 1 – foto objektu horní pokladny – zatékání 

   č. 2 – foto části nejkritičtějších cest 

   č. 3 – foto stavu automobilu Ford Transit 

   č. 4 – posudek stavu Fordu Transit 

 

Pro potřeby evidence v Navision: 

PPR 106/H000828 

snížení neinvestičního části výdajového rozpočtu OMOŠ - oddělení provozně technické, 

položka oprava a údržba 1 980 tis. Kč  

 

PPR 106/H001513 

ZOO - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz ve výši 1 430 tis. Kč  

na realizaci nových akcí provozního charakteru 

 
PPR 106/H001572 -  ZOO - inv. příspěvek – automobil na přepravu zvířat ve výši  

550 tis. Kč, IZ1/000863, sk.č. 04 

 

 
 

 


