
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

R o z h o d n u t í   p r i m á t o r k y  
 

v působnosti RM 

 
ze dne 31. 5. 2016 

228/16 – 237/16 

 

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

 

228/16 

Jmenování ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení komise pro výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace ze dne 

27. 4. 2016 

B )  j men u je     
1. MgA. Jiřího Trnku 

a) na vedoucí pracovní místo ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace od 1. 7. 2016 

C )  s t ano v í   
1. MgA. Jiřímu Trnkovi, řediteli Činoherního studia města Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 7. 2016 (platový výměr č. 48/2016) 

 

229/16 

Jmenování ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, 

J. Javůrkové 601/1, příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 25. 4. 2016 na obsazení funkce ředitele 

Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové 

organizace   

B )  j men u je    

1. Irenu Matisovou 

a) do funkce ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 

601/1, příspěvkové organizace od 1. 7. 2016 se zkušební dobou v trvání 

6 měsíců dle ustanovení § 35 odst. 1, písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, v platném znění 



C )  s t ano v í    

1. Ireně Matisové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, 

J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 7. 2016 (platový výměr č. 47/2016) 

 

230/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na 

úhradu čistého nájemného nebo jeho části na rozvoj 

infrastruktury v roce 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 1 628,58 tis. Kč -  zapojení účelové 

neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou na území České republiky v roce 2016 takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 628,58 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 1 148,58 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení – 

poskytnutí účelové dotace ze státního rozpočtu na úhradu čistého nájemného pro 

oprávněné osoby uvedené v důvodové zprávě 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 480,00 tis. Kč 

v položce údržba a opravy místních komunikací – účelově určené na rozvoj 

infrastruktury obce  

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši 480,00 tis. Kč dle bodu  

A) 1. c) tohoto usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce 

T: do 30. 11. 2016 

 

 

231/16 

Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení účelových neinvestičních dotací pro příspěvkové 

organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

30 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 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 z rozpočtu Ústeckého kraje 

Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizaci ve 

výši 30 tis. Kč v rámci programu „Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich 

všestranný rozvoj PAŽIT“ 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MK ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 70 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MK ČR Kulturnímu středisku 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 70 tis. Kč na realizaci 

projektu „26. Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických 

těles 2016“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

180 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 180 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR Základní škole 

Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 180 tis. 

Kč v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity pro rok 

2016“ 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 50 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 Fondu Ústeckého kraje 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 50 tis. Kč 

na realizaci projektu „Noc snů pro postižené děti“ 

5. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 26 772,42 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

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

26 772,42 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 pro p. o. ze 

sociální oblasti v celkové výši 26 772,42 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2016 takto: 

- DS Dobětice, p. o.      7 444,92 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.      1 662,66 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.    900,00 tis. Kč 

- DS Velké Březno, p. o.     3 696,66 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.     2 354,70 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.     7 642,98 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.      2 086,80 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.     983,70 tis. Kč 

 

 



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

110 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 110 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 pro základní 

školy, p. o. v celkové ve výši 110 tis. Kč na realizaci projektů v rámci programu 

„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016“ takto: 

- ZŠ Hlavní, p. o.   15,00 tis. Kč 

- ZŠ Hluboká, p. o.   21,30 tis. Kč 

- ZŠ Mírová, p. o.   38,50 tis. Kč 

- ZŠ Pod Vodojemem, p. o.  35,20 tis. Kč 

 

 

232/16 

Zrušení veřejné zakázky „Výměna oken na ZŠ Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38 p. o.“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  ruš í  

1. dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších právních předpisů veřejnou zakázku s názvem „Výměna oken 

na ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38 p. o.“ 

 

 

233/16 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka 

a hospodářské správy 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 10 500 tis. Kč na financování 

výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10 500 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 6 000 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 080 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 100 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

 



f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 585 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

1 635 tis. Kč v položce účelové prostředky 

 

 

234/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2015 a výsadba 

minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za 

2. pololetí 2015 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,93 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,93 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

47,93 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2015 

pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 19,35 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 19,35 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

19,35 tis. Kč (úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu 

melioračních a zpevňujících dřevin v 2. pololetí roku 2015 pro státní podnik 

Lesy ČR – Lesní správa Litoměřice a Lesní správa Děčín) 

 

 

235/16 

Rozpočtová opatření FO – zapojení dotací z Regionální rady 

 
Primátorka města v působnosti RM 

  

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 479,78 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 479,78 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na inv. akci 

„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ účelově určené na splátku 

revolvingového úvěru 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 479,78 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery – investiční 

 

 



2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 3 828,14 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 828,14 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na inv. akci „Inteligentní 

zastávky“ účelově určené na splátku revolvingového úvěru 

b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 828,14 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

 

236/16 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 15,74 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 15,74 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 15,74 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení  

    

 

237/16 

Jmenování vedoucích odborů MmÚ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  d ěku j e  

1. panu Ing. Zdeňku Janíkovi 

a) za dlouholetou kvalitní práci pro Magistrát a město Ústí nad Labem   

B) j men u je  s  účinností od 1. 6. 2016 

1. Ing. Zdeňka Červenku, nar. xx. x. xxx 

a) do funkce vedoucího odboru hospodářské správy Magistrátu města Ústí n. L. 

2. Ing. Bc. Jaroslava Slabého, nar. xx. x. xxxx 

a) do funkce vedoucího odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ústí n. L. 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 

 

 


