
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

1. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 13. 1. 2016 

Usnesení č. 1/16 – 23/16  

 

================================================================== 
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Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 
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Revokace usnesení RM č. 945/15 

 
Rada města na návrh tajemníka a v souladu s § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.128/2000 

Sb., o obcích  
 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 945/15 ze dne 16. 12. 2015 v bodech  A) 4. a C) 1. d)     

B) j men o ván í  s účinností od 14. 1. 2016  

1. Ing. Martina Kohla, nar. xx. xx. xxxx do funkce 

a) vedoucího odboru kultury, sportu a sociálních služeb MmÚ 

C) ud ěl u j e  s účinností od 14. 1. 2016 

1. Ing. Martinovi Kohlovi, vedoucímu OKSS  

a) zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v obchodních záležitostech 

v předloženém znění 
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Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – převod FP 

ve třídě 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2015 v celkové výši 

255,61 tis. Kč takto: 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 229,50 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 26,11 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery-investiční 

c) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 255,61 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 
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Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2015 – dotace pro MO 

město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2015 – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 

18,04 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 18,04 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 18,04 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení Předlice 
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Ponechání účelově určených finančních prostředků MO Severní 

Terasa a MO Neštěmice do rozpočtu roku 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městským obvodům účelově určených, ale v roce 

2015 nečerpaných, do rozpočtu roku 2016 v celkové výši 974,48 tis. Kč takto:   

a) ponechání účelové investiční dotace pro MO Severní Terasa ve výši 

827,09 tis. Kč, sk. č. 03 na realizaci akce „výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ 

b) ponechání účelové investiční dotace pro MO Neštěmice ve výši 147,39 tis. Kč, 

sk. č. 01 na akci „Rekonstrukce šaten a klubovny TJ Mojžíř“ – PD 
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Rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2015 ve výši 114,97 tis. Kč 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 114,97 tis Kč – v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce 

„Asistent prevence kriminality“ o celkovou částku 114,97 tis. Kč takto: 

- APK II. mzdové prostředky o 80,05 tis. Kč 

- APK II. povinné pojistné o 27,22 tis. Kč 

- APK II. náhrady mzdy - nemoc  o 7,70 tis. Kč 
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Narovnání sporu ohledně pozemků v k.ú. Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu žalobce, kterým je Římskokatolická farnost – arciděkanství 

Ústí nad Labem, proti žalovanému č. 1) Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

a žalovanému č. 2) AVE Ústí nad Labem s.r.o. o vyklizení nemovitosti, vedeném 

Okresním soudem v Ústí nad Labem pod č. j. 13 C 553/2009 

B )  n es ch va lu j e  

1. návrh narovnání sporu ohledně pozemků v k.ú. Všebořice předložený ze strany 

žalobce, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Ústí nad Labem dle přílohy č. 1 

návrhu na usnesení 

 

 

8/16 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  

1 .  dle ustanovení § 102 odstavec 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, Směrnice RM č. 1/2013 a č. 2/2013 plat 

ředitelům příspěvkových organizací s účinností od 1. 1. 2016 takto: 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 1/2016) 

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

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2016) 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_01-16_7-16.pdf


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

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 3/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2016) 

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

2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 5/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2016) 

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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 9/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2016) 

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

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 11/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 12/2016) 

m) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 13/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 14/2016) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 15/2016) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 16/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2016) 

r) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 18/2016) 

s) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2016) 

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

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 20/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 21/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2016) 

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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2016)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2016) 

y) Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2016) 

z) Mgr. Jaroslava Svobodová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2016) 

 

 



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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2016)  

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2016) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2016) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 33/2016) 

hh) Ing. Dušan Jahoda, Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 34/2016) 

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

(platový výměr č.  35/2016)  

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

organizace (platový výměr č.  36/2016) 

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

organizace (platový výměr č.  37/2016) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2016) 

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

(platový výměr č.  39/2016) 

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

(platový výměr č.  40/2016) 
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Souhlas vlastníka s využitím pozemků pro účely česko – saského 

projektu „Na stopě klimatu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. pro účely projektu „Na stopě klimatu – česko-německý projekt o obnovitelných 

zdrojích energie a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže“, do 

kterého bude zapojen Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, s využitím  

a) pozemku č. 2148/1 v k. ú Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, pro 

vybudování Ekologické naučné stezky s herními prvky 

b) pozemku č. 221/1 v k. ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, pro vybudování 

Ekoučebny zdraví pod širým nebem 

po celou dobu udržitelnosti projektu  

B) u k l á d á 

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže 

a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem 



a) zabezpečit vybudování staveb dle bodu A) 1. tohoto usnesení v souladu se 

všemi právními předpisy, které jsou třeba k jejich vybudování a provozování 

b) před zahájením stavby dle bodu A) 1. a) tohoto usnesení uzavřít smlouvu 

o nájmu části pozemku 2148/1 v k. ú. Ústí nad Labem s Kulturním střediskem 

města Ústí nad Labem, p. o. za účelem vybudování a provozování stavby  
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Souhlas vlastníka s umístěním sídla spolku v objektech 

příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouh l as í  

1. s umístěním sídla  

a) spolku Blackhogs Baseball, z. s., v budově na adrese Neštěmická 787/38, 400 07 

Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené dle bodu B) odst. 1. písmeno 

a) tohoto usnesení 

b) spolku Občanské sdružení Vojnovičova, z. s., IČ 22879421, v budově na adrese 

Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené 

dle bodu B) odst. 2. písmeno a) tohoto usnesení 

c) spolku Dobrovolnické centrum, z. s., IČ 70225842, v budově na adrese Prokopa 

Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem, po předložení smlouvy uzavřené dle 

bodu B) odst. 3 písmeno a) tohoto usnesení 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

a) uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Blackhogs Baseball, z. s., na majetek 

(sportoviště) na adrese Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem 

s ustanovením, že po ukončení nájmu nebude nájemce nadále oprávněn využívat 

předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na příslušném 

rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů ode dne 

ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti se 

nájemce musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1000 Kč za 

každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese Neštěmická 787/38, 

400 07 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není dotčen. 

2. Mgr. Janě Linhartové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 

620/5, příspěvkové organizace 

a) uzavřít smlouvu o výpůjčce se spolkem Občanské sdružení Vojnovičova, z. s., 

IČ 22879421, na prostory na adrese Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem, 

s ustanovením, že po ukončení výpůjčky nebude vypůjčitel nadále oprávněn 

využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na 

příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů 

ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti 

se vypůjčitel musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 

1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese 

Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody 

tím není dotčen. 

 

 



3. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

a) uzavřít nájemní smlouvu se spolkem Dobrovolnické centrum, z. s., 

IČ 70225842, na prostory na adrese Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad 

Labem, s ustanovením, že po ukončení nájmu nebude nájemce nadále oprávněn 

využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude povinen na 

příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději do 30 dnů 

ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této povinnosti 

se nájemce musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci ve výši 1000 Kč 

za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese Prokopa Diviše 

1605/5, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím není 

dotčen. 
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Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a odboru hospodářské správy do rozpočtu 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS do rozpočtu roku 2015 

v celkové výši 122,64 tis. Kč na financování výdajů vzniklých v souvislosti 

s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 122,64 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 56,83 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 16,25 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 35,56 tis. Kč 

v položce účelové prostředky 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 14 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   
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Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a odboru 

hospodářské správy – dotace na výkon sociální práce, do rozpočtu 

2015  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS do rozpočtu roku 2015 

v celkové výši 1,60 tis. Kč - neinvestiční účelová dotace poskytnutá MPSV určená 

na výkon sociální práce takto:       

a) snížení neinvestiční částí výdajového rozpočtu KT o částku 0,10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje   



b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1,50 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1,60 tis. Kč 

v položce účelové prostředky  
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Smlouva o výpůjčce – „Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Smlouvy o výpůjčce mezi Statutárním městem Ústí nad Labem,  

IČ 00081531 jako Půjčitelem a Severočeskou vodárenskou společností a. s.,  

IČ 49099469 jako Vypůjčitelem na akci „Ústí nad Labem - Strážky kanalizace 

a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí nad Labem“  

 

 

14/16 

Cenové podmínky placeného stání 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  informaci o podmínkách bezplatného stání v Patrových garážích pod Mariánskou 

skálou 

B) u k l á d á 

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí nad Labem p. o. 

a) zajistit, aby bylo parkování v Patrových garážích pod Mariánskou skálou od 

1. 2. 2016 zdarma za první hodinu parkování 

 

 

15/16 

 „Místní akční plány rozvoje vzdělávání – přílohy k žádosti 

o dotaci“ 

 
Rada města po projednání  

 
A )  rev oku j e  

1 .  usnesení Rady města č. 833/15 v bodě B) ze dne 16. 11. 2015 

B )  s ch va lu j e  

1 .  znění povinných příloh žádosti, které je nutno stvrdit podpisem statutárního 

zástupce tj.: 

 



a )  Čestné prohlášení k oprávněnosti partnera projektu 

b )  Závěrečné čestné prohlášení partnera  

c )  Čestné prohlášení partnera, že není v likvidaci 

d )  Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti partnera 

e )  Principy partnerství a prohlášení o partnerství 

 

16/16 

Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem – žádost o změnu v rozpočtu projektu „Hurá do lesa“ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  žádost o změnu umístění zákoutí pro aktivní odpočinek 

B )  n es ch va lu j e  

1 .  převod finančních prostředků z položky „prvky podporující motoriku seniorů i dětí 

(lana, žebřík)“ na položku „výroba pobytového zákoutí (dřevo)“  

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

a) předložit Radě města ke schválení dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze 

dne 24. 6. 2015  

T: 10. 2. 2016 

 

17/16 

Informace o Pracovní skupině Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1. informaci o aktuálním stavu Pracovní skupiny Milada 

 

 

 

 

18/16 

RO ODM  – výkup pozemků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby 

a evidence majetku ve výši 0,44 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení správy, údržby a evidence majetku části rozpočtu ve výši 0,44 tis. Kč  

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

skup. 03, o částku 0,44 tis. Kč na akci „Rekultivace zbytkové jámy Petri - 

výkup pozemků“  



19/16 

Poskytnutí  dotací z Kanceláře primátorky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na „mimořádné akce a události“ a následné uzavření 

smlouvy s těmito subjekty takto: 

a )  Zdeněk Kymlička (IČ 13473158), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„XIX. Ples všech Ústečanů“ ve výši 40 tis. Kč 

b )  CRAZY Production (IČ 28363086), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „7. Ples severočeských patriotů“ ve výši 40 tis. Kč 

 

 

20/16 

Revokace usnesení rady města – oblast sportu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 823/15 ze dne 12. 11. 2015 v bodě C), odst. 1 písm. l),  

a to v celém rozsahu 

2. usnesení Rady města č. 927/15 ze dne 16. 12. 2015 v bodě A), odst. 1 písm. b), a to 

v celém rozsahu 

B) u k l á d á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad 

Labem 

             T: 23. 2. 2016 

 

 

21/16 

Úprava usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A) up ravu j e  

1. usnesení Rady města č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 v bodě B) 1. následovně: 

a) termín předložení ke schválení marketingové smlouvy mezi Statutárním městem 

Ústí nad Labem a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o. se mění  

z T: 12. 1. 2016 na T: 10. 2. 2016 

 

 

 



22/16 

Výběrové řízení na výrobu a distribuci Městských novin Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyhlášení výběrového řízení - zakázka malého rozsahu na služby s názvem 

„Výroba a distribuce Městských novin Ústí nad Labem na období únor 2016 až 

říjen 2018“ 

 

 

23/16 

Jmenování členů  Městské rady seniorů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  zř i zu j e  

1. Radu seniorů města Ústí nad Labem 

B )  s t ano vu j e  

1 .  funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 

a koordinační skupiny od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

C )  s ch va lu j e  

1 .  Statut Městské Rady seniorů Statutárního města Ústí nad Labem v předloženém 

znění 

D )  j men u je  

1 .  předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Čelišovou Květoslavu 

2 .  členy Rady seniorů: Milenu Černou 

Mgr.Věru Frankovou 

Ladislava Frodla 

Jiřího Bima 

Jiřího Dospěla 

3. tajemníka Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, Kancelář primátorky, MmÚ 

 

 
 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 
 

 


