
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 17. 1. 2018 

Usnesení č. 1/18 -  47/18 
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Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2017 – převod FP 

ve třídě 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2017 v celkové výši 775,71 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 775,71 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 775,71 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - neinvestiční 
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Rozpočtové opatření FO – navýšení členského příspěvku DSO 

Euroregion Labe pro rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 90,94 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

90,94 tis. Kč v položce finanční rezerva  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

90,94 tis. Kč v položce členské příspěvky (navýšení členského příspěvku DSO 

Euroregion Labe pro rok 2018)    
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Rozpočtové opatření MP 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

                     

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 4 286,70 tis. Kč do rozpočtu 2018 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 3 586,70 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

1 777 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

1700 tis. Kč v položce Asistenti prevence kriminality v Ústí nad Labem 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

109,70 tis. Kč v položce Interaktivní tabule 

e) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 700 tis. Kč  

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

700 tis. Kč v položce Nákup služebních vozidel pro MP 

2. rozpočtové opatření odboru městská policie ve výši 455 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 455 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

455 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky 340 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné 115 tis. Kč 
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Rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2017 – státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2017 ve výši 8 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 příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 8 tis. Kč v položce 

účelové prostředky – pěstounská péče 

 



2. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2017 ve výši 97,81tis. 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 97,81 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 75,53 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 22,28 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

3. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2017 ve výši 38,12 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 KT o částku 38,12 tis. Kč 

v položce povinné pojistné  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 38,12 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  
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Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2017 – 

dotace sociálně - právní ochranu dětí 

 
Rada města po projednání  

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2017 v celkové výši 

107,50 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 38,50 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o celkovou částku 

69 tis. Kč v položce provozní prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 80,20 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 

27,30 tis. Kč v položce povinné pojistné     
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Rozpočtové opatření OIÚP – „Rekonstrukce Letního kina – 

elektro“ a „Rekonstrukce Letního kina – sanace“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 1 700 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 1 700 tis. Kč 

u akce „Rekonstrukce Letního kina - elektro“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 

1 700 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Letního kina - sanace“ 
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Rozpočtové opatření OIÚP – „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč 

takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

5 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 

5 000,00 tis. Kč na akci „Stavební úpravy Stadionu mládeže“ 
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Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci 

„Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod 

na ČOV Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
1. uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního 

hospodářství ÚK č. 13/SML2413 na akci „Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace 

a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 
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Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 3 097,58 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 097,58 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení projektů a dotací 

odboru strategického rozvoje o částku 2 947,58 tis. Kč takto: 

- v položce Projekt Forget Heritage (SPACES) o částku 50,1 tis. Kč 

- v položce Projekt Vital Cities o částku 41,7 tis. Kč 

- v položce Ostatní výdaje oddělení projektů a dotací o částku 2 855,78 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení koncepcí odboru 

strategického rozvoje o částku 150 tis. Kč v položce Ostatní výdaje oddělení 

koncepcí + PIP 

2. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 1 500 tis. Kč takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 500 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení projektů a dotací 

odboru strategického rozvoje o částku 1 500 tis. Kč v položce Projekt SUMP – 

Rámec udrž.městské mobility 
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Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu 

„Rekonstrukce pomníku padlým v 1. sv. válce ve Skoroticích“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o výzvě o dotačním titulu Péče o válečné hroby 

2. informaci o dotačním programu na záchranu a obnovu drobných památek 

a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 

3. zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu 

Ústeckého kraje 

B )  s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku padlých 

v 1. sv. válce ve Skoroticích.“ v rámci dotačního titulu dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení 

2. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce pomníku padlých 

v 1. sv. válce ve Skoroticích.“ v rámci dotačního titulu dle bodu A) 2. tohoto 

usnesení 

 

 



3. se spolufinancováním projektu dle bodu B) 1. tohoto usnesení ve výši 83 %, tj. max. 

240 tis. Kč uznatelných nákladů s předpokládanými celkovými náklady projektu 

ve výši max. 290 tis. Kč vč. DPH 

4. se spolufinancováním projektu dle bodu B) 2. tohoto usnesení ve výši 30 %, 

tj. max. 85,5 tis. Kč uznatelných nákladů a veškerých neuznatelných nákladů ve 

výši 11,4 tis. Kč, s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 

max. 290,9 tis. Kč vč. DPH 

C) u k l á d á 

1. Mgr. Jiřímu Starému, zástupci vedoucího odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 1. 

tohoto usnesení 

T: 31. 1. 2018 

b) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) 2. 

tohoto usnesení 

T: 2. 2. 2018 
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MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod 

obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. strategický dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce 

s rozšířenou působností Ústí nad Labem na období 2017 – 2023 
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Akční plán 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Akční plán Strategie rozvoje města 2015 - 2020 pro rok 2018 
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Evaluace Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. Evaluaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 
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Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

II.“ - podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická 

pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b er e  n a  v ědo mí  

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace II.“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými 

celkovými náklady v maximální výši 5 942,64 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným 

spolufinancováním ve výši 0 Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Starému, vedoucímu odd. řízení ITI, OSR, MmÚ 

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 30. 1. 2018 

2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) elektronické podepsání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

v monitorovacím systému MS2014+ 

T: 30. 1. 2018 
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Deklarace právního vztahu k pozemkům – AVE Ústí nad Labem 

s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. záměr souhlasu a po uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru schválení 

souhlasu vlastníka s užíváním pozemků p. č. 898/66, 898/242, 898/205, 898/250, 

898/371, 898/372, 898/373, 898/374, 898/375 a částí pozemků p. č. 898/50 

a 898/69, vše v k. ú. Všebořice pro AVE Ústí nad Labem s.r.o.,  IČ 61329002, za 

účelem realizace akce „Rekultivace plochy skládky stavebního odpadu TSM – 

Všebořice“, za podmínky trvání účinného Souhlasu k provozování zařízení 

k využívání odpadů na povrchu terénu za účelem rekultivace skládky stavebního 

odpadu Všebořice, vydaného Krajským úřadem Ústeckého kraje 
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Uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření kupní smlouvy na převod vlastnických práv věci movité – spalovací pece 

zn. TABO - CS se všemi jejími součástmi a příslušenstvím, která se nachází 

v objektu krematoria na adrese U Krematoria 1571/5, 400 03 Ústí nad Labem, 

se společností Memory in Memory, IČ 250 24 973, formou odkoupení za kupní 

cenu ve výši 1,- Kč, jež byla stanovena v souladu s čl. V. odst. 5 uzavřené nájemní 

smlouvy ze dne 17. 7. 1997 ve znění pozdějších dodatků  
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Dodatek Smlouvy o správě, údržbě a obnově světelného 

signalizačního zařízení pro město Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku smlouvy o Správě, údržbě a obnově světelného signalizačního 

zařízení pro město Ústí nad Labem upravující termín trvání smlouvy do ukončení 

výběrového řízení na nového zhotovitele, nejdéle však do 30. 6. 2018 
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Ústí nad Labem, ul. Jizerská – velkoplošné opravy chodníků – 

II. a III. etapa – dodatek smlouvy o dílo č. 2 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci Ústí nad Labem, ul. Jizerská – 

velkoplošné opravy chodníků – II. a III. etapa upravující termín dokončení stavby 

na 31. 1. 2018 
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Rozpočtové opatření ODM do rozpočtu roku 2017 – vrácení 

nečerpané části nadačního příspěvku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 2017 ve výši 

29,48 tis. Kč takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 29,48 tis. Kč v položce Ostatní 

nedaňové příjmy  

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

oddělení evidence majetku o částku 29,48 tis. Kč (Revitalizace stromořadí 

v ul. Klíšská) 
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Jmenování Městské rady seniorů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e  
1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

B )  j men u je  

1. předsedkyni Rady seniorů 

a) PeadDr. Čelišovou Květoslavu            

2. členy Rady seniorů:  

a) Milenu Černou 

b) Mgr. Věru Frankovou 

c) Ladislava Frodla 

d) Jiřího Bima 

e) Jiřího Dospěla 

f) Evu Živnůstkovou 

g) Milana Honse          

3. tajemníka Rady seniorů 

a) Mgr. Lenku Jaremovou, OKSS MmÚ 
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Rozpočtové opatření OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2017 nečerpaných prostředků ve výši 



1 511,50 tis. Kč do rozpočtu roku 2018 takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 

2017 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 1 511,50 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

809,60 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

226,00 tis. Kč v položce Vstupenky Ústí 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

475,90 tis. Kč v položce podpora nestátních sociálních služeb 
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Platové výměry 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. 2. 2018 takto: 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 1/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 3/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 5/2018) 

f) PaedDr. Milan Zelenka, Základní škola Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2018) 

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

organizace (platový výměr č. 8/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 9/2018) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2018)  

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

(platový výměr č. 11/2018) 

 

 

 

 

 



23/18 

Lékařská pohotovostní služba v roce 2018 – přijetí dotace 

od KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro rok 2018 ve výši 1 732,80 tis. Kč 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské 

pohotovostní služby pro období roku 2018 mezi příjemcem dotace statutárním 

městem Ústí nad Labem a poskytovatelem dotace Ústeckým krajem, se sídlem 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 

 

 

24/18 

Souhlas s nabytím majetku – cenných papírů v dědictví 

po zemřelém Františku Tenčíkovi 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 708/2015 ze dne 16. 9. 2015 

B )  s ouh l as í   

1. se zastavením dědického řízení po zemřelém Františku Tenčíkovi, narozeném dne 

x. x. xxxx, zemřelém dne xx. x. xxxx 

2. s vydáním majetku 866 ks cenných papírů – podílových listů otevřeného PF, 

zkrácený název AKRO OPF NOV. EK., ISIN CZ0008473378, vedených  

na účtu id. číslo 598/100068049584, id. číslo emitenta 49241699, u Centrálního 

depozitáře cenných papírů, a. s., Rybná 14, Praha, IČ 25081489, v celkové hodnotě 

ke dni úmrtí zůstavitele 1.717,27 Kč 
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Přidělení bytu v objektu Resslova 42, Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 2. 2017 

1. přidělení bytu o velikosti 1+0 (garsoniéra) č. 5.2 v objektu Resslova 42, Ústí nad 

Labem 

a) slečně Jitce Lizoňové, zaměstnankyni Městských služeb Ústí nad Labem, p. o.  

 

  
 



26/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí investičního příspěvku 

Městských službám Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

210,52 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 o částku v celkové 

výši 210,52 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 111,32 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSUL - pořízení čistícího stroje pro zimní 

stadion“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. č. 04 ve výši 99,20 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci na akci „MSÚL – PD – rekonstrukce objektů v areálu 

stadionu Lev Neštěmice“ 

 

27/18 

Severočeské divadlo s. r. o. – informace z valné hromady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  zápis z jednání valné hromady společnosti Severočeské divadlo s. r. o.  

č. 3/2017 ze dne 29. 11. 2017 

B )  u k l á d á 

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce statutárního města Ústí nad Labem 

a) předložit návrh dle bodu A) 1 na jednání Zastupitelstva města  

Ústí nad Labem 

T: 28. 2. 2018 
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Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

do rozpočtu 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2017 

– 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 ve výši 150,81 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 150,81 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.), 

Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové 

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

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2017 

v celkové výši 2 963,30 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

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

2 963,30 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

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

sociální v celkové výši 2 963,30 tis. Kč na podporu sociálních služeb v roce 

2017 – 2. dofinancování mimořádné dotace takto: 

- DS Dobětice, p. o.    1 605,10 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.        663,40 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.          501,40 tis. Kč 

- DS Velké Březno, p. o.                 8,40 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.    185,00 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2017 

v celkové výši 20,80 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 20,80 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 Mateřské 

škole Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci ve výši 

20,80 tis. Kč na mzdové náklady zaměstnavatele  
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Rozpočtové opatření OMOŠ do rozpočtu roku 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2017 

ve výši 0,25 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 01 ve výši  

0,25 tis. Kč z akce „Městské služby ÚL – PD – vybudování nádvoří před 

obřadní síní“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 ve výši  

0,25 tis. Kč na akci „SSŠ – nákup elektronické podpory pro zápis dětí  

do ZŠ“ 

 



30/18 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouhl as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 10 000 Kč od společnosti 

Požární služby Ústí n. L. spol. s r. o., se sídlem Drážďanská 824/7a, Ústí nad 

Labem, IČ 61539813 za účelem pořádání akce „Stoletá diskotéka“ do vlastnictví 

Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

2. s přijetím věcného daru – potravin v hodnotě 3 504 Kč od společnosti Globus ČR, 

k. s., se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9, IČ 63473291 pro soutěž 

„O nejlepší ústecké linecké cukroví“ do vlastnictví Kulturního střediska města Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 
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Souhlas s projekty v ZŠ a MŠ v rámci výzvy MŽP č. 16/2017 

a výzvy z programu Zelená oáza 2017 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s podáním žádostí o dotaci na základě 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“)  

a) na projekt v Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 

1022/27, příspěvkové organizaci se spolufinancováním zřizovatele ve výši 15% 

tj. 33 000 Kč uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na 

projekt činí 220 000 Kč 

b) na projekt v Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizaci se spolufinancováním zřizovatele ve výši 15% 

tj. 73 800 Kč uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na 

projekt činí 492 000 Kč 

c) na projekt v Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 

organizaci se spolufinancováním žadatele ve výši 4,24% tj. 15 756 Kč 

uznatelných nákladů a spolufinancováním zřizovatele ve výši 10,76% 

tj. 40 000 Kč uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na 

projekt činí 371 704 Kč 

d) na projekt v Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové 

organizaci se spolufinancováním žadatele ve výši 15% tj. 24 862,50 Kč 

uznatelných nákladů, přičemž předpokládané celkové náklady na projekt činí 

165 750 Kč 

 

 



e) na projekt v Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové 

organizaci se spolufinancováním žadatele ve výši 15% tj. 75 000 Kč uznatelných 

nákladů a 100% tj. 40 435 Kč neuznatelných nákladů na projekt, přičemž 

předpokládané celkové náklady na projekt činí 615 435,40 Kč 

2. s realizací projektů uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení a s realizací opatření 

v rámci těchto projektů po dobu minimálně 5 let od ukončení projektů 

3. s realizací projektu v rámci výzvy o grant z programu Zelená oáza 2017 vyhlášené 

Nadací Partnerství a společností MOL  

a) v Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizaci 

s předpokládanými celkovým náklady na projekt ve výši 65 750 Kč 
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Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2018 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2018 
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Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 1. 5. 2018 v době od 6,00 do 13,00 hodin v lokalitě Městských sadů 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „oslava 1. MÁJ – svátek práce“ 

b) dne 28. 1. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Karneval na ledě“ 

c) dne 30. 4. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Pálení čarodějnic“ 

d) dne 19. 5. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Rainbow Run“ 

e) dne 1. – 3. 6. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Porta 2018 - spolupořadatelství“ 

f) dne 29. 6. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Senioři v parku“ 

g) dne 29. 7. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Grilfest s letní párty a laser show“ 

 



h) dne 2. 9. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Den Severní Terasy“ 

i) dne 28. 9. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Den pro rodinu“ 

j) dne 14. 10. 2018 po celý den v lokalitě Erbenovy vyhlídky, za účelem konání 

akce „Drakiáda“ 

k) dne 31. 10. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Halloween v parku“ 

l) dne 1. 12. 2018 po celý den v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase, 

za účelem konání akce „Rozsvícení Vánočního stromu“ 

 

 

34/18 

Veřejnoprávní smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Ryjice a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na Magistrátu města Ústí nad Labem  

2. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Malečov a statutárním městem Ústí nad 

Labem týkající se rozhodování ve správním řízení o přestupcích s místem výkonu 

na Magistrátu města Ústí nad Labem 

B) p ov ěřu j e   
1. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

a) předložit smlouvy dle bodu A) 1. a A) 2. spolu s žádostí o souhlas s uzavřením 

těchto smluv Krajskému úřadu Ústeckého kraje 
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Zmocnění pro pověřeného zástupce vedoucího OSR MmÚ  

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. Mgr. Jiřímu Starému, zástupci vedoucího OSR MmÚ 

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

v předloženém znění 

b) zmocnění k zastupování města Ústí nad Labem v záležitostech dotační politiky 
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Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o využití výsledků výzkumu a vývoje mezi městem Ústí nad 

Labem a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
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Veřejná zakázka „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí 

n. L. – Střekov“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

opravy komunikací v MO Ústí n. L. – Střekov“ takto: 

1. STRABAG a. s. 

2. DOKOM FINAL s. r. o. 

3. ALGON, a. s. 

4. INSKY spol. s r. o. 

5. EUROVIA CS, a. s. 

6. COLAS CZ, a. s. 

7. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. – Střekov“,  

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

STRABAG a. s. se sídlem Na bělidle 198/21, Praha 150 00, IČ: 608 38 744,  

s nabídkovou cenou ve výši 3 504 630,-  Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. – Střekov“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti 

STRABAG a. s. se sídlem Na bělidle 198/21, Praha 150 00, IČ: 608 38 744 

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 
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Veřejná zakázka „Bělehradská – velkoplošná oprava vozovky“ – 

výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

- velkoplošná oprava vozovky“ takto: 

1. STRABAG, a. s. 

2. INSKY, spol. s r. o. 

3. DOKOM FINAL, s. r. o. 

4. COLAS CZ, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Bělehradská - velkoplošná oprava vozovky“, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti STRABAG, a. s. se sídlem 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 

2 918 072,- Kč bez DPH. 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Bělehradská - velkoplošná oprava 

vozovky“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti STRABAG, a. s. se sídlem 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744 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 

 

 

 

39/18 

Veřejná zakázka „Rabasova – velkoplošná oprava vozovky“ – 

výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Rabasova - 

velkoplošná oprava komunikace“ takto: 

1. STRABAG, a. s. 

2. INSKY, spol. s r. o. 

3. DOKOM FINAL, s. r. o. 

4. COLAS CZ, a. s. 

 

 

 

 



B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Rabasova - velkoplošná oprava komunikace“, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti STRABAG, a. s. se sídlem 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744, s nabídkovou cenou ve výši 

3 924 127,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rabasova - velkoplošná oprava 

komunikace“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti STRABAG, a. s. se sídlem 

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744 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 

 

 

 

40/18 

Veřejná zakázka „Zahradní – velkoplošná oprava komunikace 

a chodníků“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zahradní - 

velkoplošná oprava komunikace a chodníků“ takto: 

1. DOKOM FINAL, s. r. o. 

2. INSKY, spol. s r. o. 

3. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

4. STRABAG a. s. 

5. RAVEK s. r. o. 

6. TELKONT s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Zahradní - velkoplošná oprava komunikace a chodníků“, a to 

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

FINAL, s. r. o. se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII, IČ: 254 87 230,  

s nabídkovou cenou ve výši 1 519 215,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zahradní - velkoplošná oprava 

komunikace a chodníků“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti DOKOM FINAL, 

s. r. o. se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII, IČ: 254 87 230 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 

 

 



41/18 

Veřejná zakázka „Ústí nad Labem, Bukov – Masarykova ul. – 

velkoplošná oprava chodníků“ – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Ústí nad 

Labem, Bukov - Masarykova ul. - velkoplošná oprava chodníku“ takto: 

1. TELKONT s. r. o. 

2. SaM silnice a mosty Děčín, a. s. 

3. Hart - KUBOTA 

4. INSKY 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 „Ústí nad Labem, Bukov - Masarykova ul. - velkoplošná oprava 

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

TELKONT s. r. o. se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 254 67 069, 

s nabídkovou cenou ve výši 417 602,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Ústí nad Labem, Bukov - 

Masarykova ul. - velkoplošná oprava chodníku“ dle ustanovení § 104 zákona 

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

společnosti TELKONT s. r. o. se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, 

IČ: 254 67 069 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 

 

 

 

42/18 

Veřejná zakázka „Dodávka elektromobilu pro Magistrát města 

Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ro zh odu j e  

1. na základě odstoupení jediného dodavatele ve výběrovém řízení od uzavření kupní 

smlouvy, o zrušení veřejné zakázky s názvem „Dodávka elektromobilu pro 

Magistrát města Ústí nad Labem“ 

 

 

 

 

 



43/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce Letního kina - elektro“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Letního kina - 

sanace“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 5.350.000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce Letního kina - sanace“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Rekonstrukce Letního kina - sanace“, včetně případného vylučování dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Rekonstrukce Letního kina - sanace“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

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

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

 

 

44/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce Letního kina - sanace“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce Letního kina - 

elektro“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1.300.000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce Letního kina - elektro“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Rekonstrukce Letního kina - elektro“, včetně případného vylučování 

dodavatelů 

 

 



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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Rekonstrukce Letního kina - elektro“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Matulová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

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

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

 

 

45/18 

Změny ve složení Komise mládeže a sport 

 
Rada města po projednání 

 

A) o dv o lá vá  ke dni 18. 1. 2018 

1. Lukáše Kinkora, nar. xx. x. xxxx 

a) z funkce člena Komise mládeže a sportu 
 

 

46/18 

Změna složení expertní skupiny/OÚP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ědo mí  

1. ukončení členství v expertní skupině 

a) Ing. arch. Luboše Kotiše v pracovní skupině na vlastní žádost 

b) Ing. Jaroslava Slabého z důvodu skončení pracovního poměru 

B )  j men u je  

1. Ing. arch. Milana Košaře 

a) členem expertní skupiny 

 

 

 

 

 



47/18 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč zákonnému zástupci prvního občánka 

města Ústí nad Labem, paní Tereze Mastíkové, nar. x. x. xxxx, trvale bytem 

xxxxxxxxxxx xxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


