
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 28. 11. 2018 

Usnesení č. 1/1R/18 – 13/1R/18   

 

================================================================== 

 

 

 

1/1R/18 

Návrh rozpočtu města – Magistrátu  pro rok 2019 a střednědobý 

výhled rozpočtu do r. 2021 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

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

2019 (NR 2019) a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 a 2021 (SVR) 

statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu 

B )  s ouh l as í  

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu  pro rok 2019 

ve výši 1 866 108 tis. Kč 

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019  

ve výši 2 052 660 tis. Kč, z toho: 

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 649 123 tis. Kč, z toho dotace 

pro městské obvody 137 117 tis. Kč 

                b)   investiční část výdajového rozpočtu ve výši 403 537 tis. Kč 

          3.   s oblastí financování v celkové výši 186 552 tis. Kč, z toho: 

a) splátky úvěrů                                 -102 047 tis. Kč 

b) změna stavu na účtech MmÚ          288 599 tis. Kč 

C )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle příloh usnesení 

č. 1 – 4  

b) schválit střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát na období r. 2020 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5 

c) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, 

písm. a) 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 



d) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, 

písm. a) 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 

D )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 dle bodu A), B) a 

C) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města Ústí n. L.  

                                                                                                  T: 17. 12. 2018 

 

 
             

2/1R/18 
 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.500.000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace 

Kojetická – I. etapa“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

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. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

 

 



3/1R/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. – Střekov“  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

v MO Ústí n. L. - Střekov“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 1.500.000,- 

Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošné opravy komunikací v MO 

Ústí n. L. - Střekov“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 

2 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

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. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí OSP PO 

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

 

 

4/1R/18 

Změna v orgánech obchodních společností 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouhl as í  
1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto: 

a) Yveta Tomková 

b) Ing. Pavel Enekeš 

c) MUDr. Pavel Dlouhý 

2. s návrhem na odvolání jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s. r. o. takto: 

a) Mgr. Jan Tvrdík 

3. s návrhem na volbu členů dozorčí rady Severočeského divadla s. r. o. takto: 



a) Tomáš Christian Brázda, nar. 

b) Mgr. Zdeňka Mottlová, nar. 

c) Mgr. Aleša Kymličková, nar.

4. s návrhem na jmenování jednatele společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad 

Labem s.r.o. takto: 

a) Mgr. Stanislav Dunaj, nar. 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

Labem 

T: 17. 12. 2018 

 

5/1R/18 

Vybudování zimní haly pro beachvolejbal 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 

„Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“ - výběr dodavatele“ takto: 

1. TECHTEX s. r. o. 

2. CALYPSO GROUP s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Vybudování zimní haly pro beachvolejbal“, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti  TECHTEX s. r. o., se 

sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ: 259 27 329, s nabídkovou 

cenou ve výši 3.175.090,- Kč bez DPH, a to za předpokladu, že nebude podán 

návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Vybudování zimní haly pro 

beachvolejbal“, dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti  

TECHTEX s. r. o., se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha 8, 

IČ: 259 27 329, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o 

přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS, 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 v pořadí na druhém místě 

 

 

6/1R/18 

Metropolnet, a. s. 

   
Rada města po projednání 

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Metropolnet, a.s.  

 



A )  b ere  n a  v ědo mí  
1. uplynutí funkčního období Jiřího Knápka, člena představenstva společnosti 

Metropolnet, a. s. ke dni 2. 12. 2018 

B )  o dv o lá vá  k e  dn i  2 .  1 2 .  2 01 8  
1. z funkce člena představenstva společnosti Metropolnet, a. s.: 

a) Ondřeje Novotného 

C )  v o l í  k e  dn i  3 .  12 .  20 1 8  

1. členem představenstva společnosti Metropolnet, a. s.: 

a) Jiřího Knápka, nar. 

b) Bc. Miroslava Burdeka, nar.

 

7/1R/18 

Smlouva o poskytnutí podpory č. 05571722 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

České republiky č. 05571722 k projektu ,,Studie proveditelnosti – Regulační řád 

v Ústí nad Labem‘‘  

 

 

8/1R/18 

Dodatky ke zřizovacím listinám DS Velké Březno, ZŠ Neštěmická 

a DDM a ZDVPP 

     
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 1. 2019 

1. s úpravou názvu Domova pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizace na 

nový název Domov Velké Březno, příspěvková organizace 

2. se zněním dodatku č. 7 k úplnému znění zřizovací listiny Domova Velké Březno, 

příspěvkové organizace ze dne 22. 12. 2006 

3. se zněním dodatku č. 4 ke změně zřizovací listiny Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace ze dne 19. 12. 2003 

4. se zněním dodatku č. 6 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze 

dne 25. 9. 2008 

B )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 1. 2019 

1. místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb na adrese Neštěmická 

787/38, Ústí nad Labem pro „školní klub“ Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: prosinec 2018 



 

 

9/1R/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

      
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e   

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

2 433,45 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT 

v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 433,45 tis. Kč v položce 

Účelové transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 2 433,45 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvkové organizaci ve výši 569,12 tis. Kč 

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

organizaci ve výši 823,95 tis. Kč  

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

příspěvkové organizaci ve výši 579,12 tis. Kč 

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

organizaci ve výši 461,26 tis. Kč  

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

374,13 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč  

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o celkovou částku 374,13 tis. Kč u Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, 

příspěvkové organizaci ve výši 201,98 tis. Kč  

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvkové organizaci ve výši 172,15 tis. Kč  

 

 

 



10/1R/18 

Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

       
Rada města po projednání 

 

A )  s o u h l a s í  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizace o příspěvek ve výši 211 100,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje – 

individuální dotace na realizaci projektu „Dovednostmi k úspěchu v životě“ 

 

 

11/1R/18 

Souhlas s výstavbou tenisové haly na pozemku p. č. 422/1 v k. ú. 

Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s výstavbou tenisové haly na pozemku města Ústí nad Labem p. č. 422/1  

v k. ú. Klíše za předpokladu, že projektová dokumentace bude v souladu se studií 

„Multifunkční sportovní centrum“ jejíž zpracování zajišťoval odbor investic 

a územního plánování 

 

 

12/1R/18 

Zmocnění k administrativním úkonům souvisejících s realizací 

projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjektu 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

   
Rada města po projednání 

     
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

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

B) u d ě l u j e 

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí oddělení ZS ITI 

a) zmocnění (příloha č. 1) k administrativním úkonům souvisejících s realizací 

projektu na podporu činnosti oddělení zprostředkujícího subjekt ITI Ústecko-

chomutovské aglomerace, financovaného z OP TP (především elektronické 

podepisování Zpráv o realizaci, Žádosti o platbu a Žádosti o změnu) s účinností 

od 28. 11. 2018 

 

 



13/1R/18 

Udělení stipendia 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

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

rozpočtu kanceláře primátora, z položky stipendia, studentce Přírodovědecké 

fakulty UJEP Mgr. Elišce Rezlerové, datum narození  za vynikající 

diplomovou práci, v níž se zabývala počítačovým modelování složek břidlicového 

plynu v zeolitech  

 

 

 

 

 

 

 
 

           Ing. Věra Nechybová                           Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

          náměstkyně primátora                                                     primátor města 

 
 






















