
 

Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

2. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 27. 1. 2016 

Usnesení č. 24/16 – 55/16  

 

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

 

 

24/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 363/15 ze dne 8. 4. 2015 v plném znění 
C )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu usnesení RM č. 799/15 na 10. 2. 2016 

 

25/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 2 000 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

2 000 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o celkovou 

částku 2 000 tis. Kč v položce provozní výdaje 

B )  uk lád á  

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli MP 

a) vyhlásit výběrové řízení na navrhovanou investici 

 

 

 

 



26/16 

Rozpočtové opatření městské policie 

 
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 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

639,70 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 

639,70 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestični části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

639,70 tis. Kč v položce provozní výdaje 

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

ale v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

2 000 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 2 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

2 000 tis. Kč, sk. č. 04 na akci „Kamerový systém“ 

 

 

27/16 

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor za účelem setkávání 

seniorů v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v upraveném znění za účelem 

setkávání seniorů v Ústí nad Labem mezi p. Romanem Slukou a Statutárním 

městem Ústí nad Labem 

 

 

28/16 

Vyhlášení koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  oznámení o zahájení koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“ 

v předloženém znění 

2 .  odeslání a zveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení „Správa a provoz 

krematoria“ v Informačním systému veřejných zakázek 

 



B )  p ov ěřu j e  

1 .  Mgr. Lucii Kinter Radičovou, vedoucí právního oddělení právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním oznámení o zahájení 

koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“, včetně podávání dodatečných 

informací 

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním oznámení o zahájení 

koncesního řízení „Správa a provoz krematoria“, včetně podávání dodatečných 

informací, v případě nepřítomnosti Mgr. Lucie Kinter Radičové 

 

 

29/16 

Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2016  

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2016 v doplněném 

znění 

 

 

30/16 

Rozpočtová opatření odboru dopravy a majetku – správa a 

údržba komunikací 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 

4 378,86 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v položce údržba 

a opravy místních komunikací v celkové výši 4 378,83 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 4 378,83 tis. Kč v položce údržba a opravy místních 

komunikací   

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků ve výši 72 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v položce čištění 

chodníků a vozovek v celkové výši 72 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 72 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek 

 



3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků do rozpočtu roku 

2016 v celkové výši 2 184,08 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

2 184,08 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 1 850,00 tis. Kč na akci Prodloužení chodníku Svádov, sk. 05 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o celkovou částku 192,08 tis. Kč na akci Rekonstrukce křižovatky Hrbovická – 

U Vlečky, sk. 01 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

142 tis. Kč na akci Brandtova, Poláčkova – rozšíření parkování - PD, sk. 01 

 

 

31/16 

Zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 811/3, 780/31, 780/25 

v k. ú. Předlice, spočívajícího v právu chůze a jízdy na dobu neurčitou ve prospěch 

NYYLO a.s., IČ 28536312, za jednorázovou úhradu, která bude stanovena na 

základě zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, dle § 16b odst. 5 dle 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré náklady uhradí 

oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti cesty a stezky se 

společností NYYLO a.s., dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

32/16 

RO ODM – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. RO odboru dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 4.070,45 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

4.070,45 tis. Kč 

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

oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 4.070,45 tis. Kč 

 



2. RO odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 529,60 tis. Kč do rozpočtu 

roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 529,60 

tis. Kč 

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

03 o částku 219,00 tis. Kč „Rekultivace zbytkové jámy Petri – výkup pozemků, 

IZ1/000635 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, skupina 

03 o částku 310,60 tis. Kč „Vybudování optické infrastruktury – kóje za 

nádražím“, IZ1/000553 

 

 

33/16 

Cenové podmínky placeného stání 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. cenové podmínky placeného stání motorových vozidel na vymezených místních 

komunikacích na katastrálních územích města Ústí nad Labem v předloženém znění 

s účinností od 1. 2. 2016 

B )  uk lád á  

1. Ing. Miroslavu Harciníkovi, řediteli Městských služeb Ústí n. L. 

a) zpracovat finanční analýzu a řešení dopravy v klidu ve vztahu k provozu nově 

pořízených parkovacích automatů 

T: 30. 9. 2016 

 

 

34/16 

Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s.r.o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí   

1 .  žádost společnosti M + M servis, s.r.o. o prominutí pokut 

B )  n es ouh l as í  

1 .  s prominutím/snížením pokut s úroky z prodlení uložených odborem dopravy 

a majetku společnosti M + M servis, s. r. o. 

C )  uk lád á  

1 .  Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a )  předložit návrh dle bodu B) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 23. 2. 2016 

 

 



35/16 

Rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování – 

„Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační 

síť města Ústí nad Labem“ – přijetí příspěvku 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ch va lu j e  
1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 4 086,42 tis. Kč 

takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 kapitálové příjmy o částku 4 086,42 tis. Kč 

– příspěvek od Severočeské vodárenské společnosti a. s. 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, sk. č. 05, o částku 4 086,42 tis. Kč na akci „Strážky kanalizace 

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

 

36/16 

Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování 

investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

1 500,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

1 500,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

1 500,00 tis. Kč u akce „Územní studie“ 

2. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

3 000,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

3 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

3 000,00 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního plánu“ 

3. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

468,78 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

468,78 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

468,78 tis. Kč u akce „Kanalizace Svádov II. etapa“ 



4. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

996,70 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

996,70 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

996,70 tis. Kč u akce „Vaňov – kanalizace odpadních vod na ČOV“ 

5. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

291,28 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

291,28 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

291,28 tis. Kč u akce „Plavecký areál Klíše – PD“ 

6. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

2 119,110 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

2 119,11 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

2 119,11 tis. Kč u akce „Úspory energie ZŠ a MŠ“ 

7. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

1 703,76 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

1 703,76 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

1 703,76 tis. Kč na zřízení věcných břemen takto: 

- 1 203,84 tis. Kč na věcná břemena vzniklá v době výstavby 

- 499,92 tis. Kč na věcná břemena vzniklá po zařazení majetku do užívání 

8. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

2 012,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

2 012,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 2 012,00 tis. 

Kč u akce „Rekonstrukce hřiště u sportovní haly Sluneta“ 

9. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

134,00 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

134,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

134,00 tis. Kč u akce „Kanalizace Brná III.– PD“ 



10. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků do rozpočtu 2016 ve výši 

63,19 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených odborem 

v roce 2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

63,19 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 05 ve výši 

63,19 tis. Kč u akce „Strážky kanalizace a přepoj. ČOV Habrovice“ 

 

 

37/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 465,10 tis. Kč do rozpočtu 

roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

465,10 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

377,10 tis. Kč v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

88,00 tis. Kč v položce oblast sportu 

 

 

38/16 

Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné 

umění lidem, o.p.s. v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Lidé výtvarnému 

umění, výtvarné umění lidem, o.p.s.  IČ  250 49 011, v celkové výši 500 tis. Kč 

a následným uzavřením smlouvy na „výstavní a doprovodný program Galerie 

Emila Filly na rok 2016“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 

 

 

 



39/16 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 

2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro společnost Collegium 

Bohemicum, o. p. s.  IČ  273 09 231, v celkové výši 800 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy na částečnou úhradu nákladů spojených s „celoroční činností 

Collegia Bohemica, o. p. s.“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 
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Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. 

v roce 2016 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro  Severočeskou vědeckou 

knihovnu,  příspěvkovou  organizaci,  IČ  000 83 186,  v   celkové   výši   

400 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy na „nákup knihovního fondu v roce 

2016 pro pobočky „Lidovou knihovnu“ a dětské oddělení, které plní městkou 

funkci Severočeské vědecké knihovny p. o.“ 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 23. 2. 2016 
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Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odd. projektů 

a dotací a kanceláře tajemníka – projekt „Příprava a zpracování 

Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje, odd. projektů a dotací 

a kanceláře tajemníka v celkové výši 209,60 tis. Kč na úhradu osobních nákladů 



a odměn pro realizaci projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na 

období 2015 – 2020“ za měsíce prosinec 2014 – červen 2015 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

odd. projektů a dotací  – projekt „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

na období 2015 – 2020“ o částku 209,60  tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o celkovou 

částku 209,60 tis. Kč na úhradu osobních nákladů a odměn spojených 

s projektem „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 

2020“ takto: 

- v položce mzdové prostředky (vč. odměn) o 168,87 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné o 40,73 tis. Kč 
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Projekty na obnovu památek z programů KÚÚK – podání 

žádosti, spolufinancování 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o vyhlášeném programu na záchranu a obnovu drobných památek 

a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2016 

2. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova kamenného kříže Předlice‘‘ 

3. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova pomníku padlým Předlice‘‘ 

4. informaci o vyhlášeném programu na záchranu a obnovu kulturních památek 

Ústeckého kraje pro rok 2016 

5. informaci o připravovaném projektu ,,Obnova Boží muka – Všebořice‘‘ 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 2. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení s předpokládanými celkovými náklady 50,00 tis. Kč vč. 

DPH a spolufinancování min. ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu (tj. min. 15,00 tis. Kč vč. DPH) 

2. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 3. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení s předpokládanými celkovými náklady 60,00 tis. Kč vč. 

DPH a spolufinancování min. ve výší 30 % z celkových způsobilých výdajů 

projektu (tj. min. 18,00 tis. Kč vč DPH) 

3. podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu A) 5. tohoto usnesení v rámci výzvy dle 

bodu A) 4. tohoto usnesení s předpokládanými náklady 70,00 tis. Kč vč. DPH 

a spolufinancování min. ve výši 30% z celkových způsobilých výdajů projektu 

projektu (tj. min. 21,00 tis. Kč vč. DPH) 

C )  uk lád á  

1. Ing. Tereze Dostálové, pověřené řízením OSR 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekty dle bodu 

B) tohoto usnesení  

T: 1. 2. 2016 
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Dotační program projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

dotace ze dne 24. 6. 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 

24. 6. 2015 se Společenstvím vlastníků jednotek domu Tolstého 1278/23, 1279/25, 

1280/27 v Ústí nad Labem se sídlem Tolstého 1280, 400 03 Ústí nad Labem, 

IČ: 25443046 
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Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace 

a vytvoření Řídicího výboru ITI 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  v ědo mí  

1. aktuální informace o přípravě Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace a roli nositele Integrované územní investice (ITI) 

2. stanovisko Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., 

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 

k návrhu koncepce Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro 

uplatnění nástroje Integrované územní investice 

B )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1. podmínky a požadavky vyplývající ze stanoviska dle bodu A) 2. tohoto usnesení 

jsou zapracovány v Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace 

a proces monitoringu a průběžného vyhodnocování vlivu koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví bude rozpracován v interním Operačním manuálu 

nositele 

C )  s ouh l as í  s   

1. Integrovanou strategií Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA) 

2. prohlášením k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA 

3. vytvořením Řídicího výboru ITI ve složení: 

a) 2 zástupci Statutárního města Ústí nad Labem jako nositele ITI 

b) 1 zástupce Statutárního města Děčín 

c) 1 zástupce Statutárního města Chomutov 

d) 1 zástupce Statutárního města Most 

e) 1 zástupce Statutárního města Teplice 

f) 1 zástupce Ústeckého kraje 

g) 1 zástupce za města z aglomerace – Bílina 



h) 1 zástupce za obce z aglomerace – Březno 

i) 1 zástupce UJEP 

j) 1 zástupce UniCRE 

k) 1 zástupce Asociace nestátních neziskových organizací Ústeckého kraje 

l) 1 zástupce Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje 

m) 1 zástupce Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova 

n) 1 zástupce Agentury pro sociální začleňování 

o) 1 zástupce Krajské pobočky Úřadu práce v Ústí nad Labem 

p) 1 zástupce Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje 

q) 1 zástupce Fakulty životního prostředí UJEP 

D )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Integrovanou strategii rozvoje Ústecko-chomutovské aglomerace, 

Prohlášení k posouzení vlivů Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci hodnocení SEA 

a složení Řídicího výboru ke schválení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem dle 

bodu C) tohoto usnesení 

T: 23. 2. 2016 
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Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Úspora 

energií v ZŠ Jitřní“ v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1 .  s podáním žádosti o dotaci na projekt „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ v rámci 

19. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci OP ŽP 2014 – 2020 

2 .  se spolufinancováním projektu „Úspora energií v ZŠ Jitřní“ ve výši 60% 

uznatelných nákladů a 100% neuznatelných nákladů projektu, přičemž celkové 

náklady projektu činí 14 285 934,71 Kč vč. DPH 

B )  uk lád á  

1 .  MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky města 

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

T: 23. 2. 2015 
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Změna složení pracovní skupiny pro agendu jezera Milada 

 
Rada města po projednání 

 
A )  o dv o lá vá  

1. z funkce člena „Pracovní skupiny Milada“ 

a) Ing. Josefa Zikmunda 

b) Pavla Štěpaře 

c) Milana Krejčího 



d) Mgr. Petru Seigertschmiedovou, referentku odd. právně-ekonomického, KT 

e) Ing. Petra Hlávku, vedoucího úseku správy a evidence majetku, ODM 

f) zástupce města Trmice: Tomáše Kupce 

g) zástupce města Chabařovice: Mgr. Jiřího Hladíka 

h) zástupce obce Řehlovice: Alfréda Dytrta 

i) Karla Kariku, místostarostu MO Ústí nad Labem – město 

B )  j men u je  

1. novými členy „Pracovní skupiny Milada“ 

a) Ing. Věru Nechybovou, primátorku Statutárního města Ústí nad Labem 

b) Pavla Dufka, náměstka primátorky Statutárního města Ústí nad Labem 

c) Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího PO MmÚ 

d) Ing. Dalibora Dařílka, vedoucího ODM MmÚ 

e) Mgr. Narcise Tomáška, advokáta 
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Navýšení celkové kapacity školy - Základní škola Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, p.o. , navýšení kapacity školní jídelny – 

Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s  navýšením celkové kapacity Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

p. o. z 592 na 600 žáků od 1. 9. 2016 

2. s navýšením celkové kapacity školní jídelny Základní školy Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 323/3A, p. o. z 900 na 1040 strávníků od 1. 9. 2016 
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Lékařská pohotovostní služba v roce 2016 – přijetí dotace od 

KÚÚK 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

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

pohotovostní služby pro rok 2016 ve výši 1 200 tis. Kč 

2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby 

pro období roku 2016 mezi příjemcem dotace Statutárním městem Ústí nad Labem 

a poskytovatelem Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 

Ústí nad Labem, IČ 70892156 
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Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

ředitele Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání  

A) v yh l ašu j e   
1. výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

B) s ch va lu j e   
1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení  

C) j men u je   
1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele 

Činoherního studia města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:  

Předseda: MUDr. Jiří Madar, člen RM, 1. náměstek primátorky  

Členové:  Lukáš Konečný, člen RM, člen dozorčí rady Činoherního studia města  

     Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

    Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT odboru MOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na pracovní místo ředitele Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:  

Předseda:  MUDr. Jiří Madar, člen RM, 1. náměstek primátorky  

Členové:  Lukáš Konečný, člen RM, člen dozorčí rady Činoherního studia města 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace  

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT odboru MOŠ  

MgA. Eva Kejkrtová Měřičková, ředitelka Dejvického divadla 

a místopředsedkyně Asociace profesionálních divadel ČR  

MgA. Stanislav Doubrava, ředitel Naivního divadla Liberec a člen 

výboru Asociace profesionálních divadel ČR  

Mgr. Zdeněk Prokeš, umělecký ředitel Laterny Magiky a člen výboru 

Asociace profesionálních divadel ČR  

MgA. Petr Michálek, ředitel Městského divadla Zlín a člen revizní 

komise Asociace profesionálních divadel ČR  

D )  uk lád á   
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ  

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby ředitel Činoherního studia 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace byl jmenován na pracovní místo 

s účinností od 1. 7. 2016 
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Rozpočtová opatření odboru městských organizací a školství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ – ekonomicko školské oddělení k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve 

výši 40,36 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_02-16_49-16.pdf


 

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

2015 přijetím pojistných náhrad ve výši 40,36 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

40,36 tis. Kč – poskytnutí neinvestičního příspěvku Městským službám Ústí nad 

Labem, p. o. 

2. rozpočtové opatření OMOŠ – provozně technické oddělení k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve 

výši 3 978,07 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 3 978,07 tis. Kč 

takto: 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

27,97 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

3 882,99 tis. Kč v položce oprava a údržba 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku  

67,11 tis. Kč v položce nákup DDHM 

3. rozpočtové opatření OMOŠ  k zapojení účelově určených a zasmluvněných,  

ale v roce 2015 nečerpaných finančních prostředků ve výši 2 036 tis. Kč  

do rozpočtu roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním investičních výdajů v celkové výši 2 036 tis. Kč takto: 

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

248 tis. Kč na akci „Výměna trafostanice v Kulturním domě“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku  

212 tis. Kč na akci „Výměna trafostanice v Národním domě“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

250 tis. Kč na akci „ DS Krásné Březno-nákup hydraulického vozíku“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

220 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup 2 ks 

sprchovacích vozíků“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

96 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup 2 ks  

el. zvedáku“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

170 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-nákup korytového       

žehliče“ 

h) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 04 o částku  

150 tis. Kč na akci „DS Chlumec-nákup mobilního pasivního zvedáku“ 

i) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 03 o částku  

690 tis. Kč na akci „DS Orlická a AD pro matky s dětmi-protipožární příčky ve 

výtahové šachtě“  
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Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání  

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 31 497 Kč na zajištění 

a realizaci projektu Infokoutek 4RELAX v programu Extra třída od společnosti 

EDUin, o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 Praha 4, IČ 24706370, 

do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové 

organizace 
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Dodatek k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 51 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s. 

ve smyslu důvodové zprávy 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) uzavřít dodatek č. 51 k provozní smlouvě se společností Metropolnet a. s.  

T: ihned 
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Rozpočtové opatření KP   

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2015 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků 

ve výši 200 tis. Kč do rozpočtu roku 2016 takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

200 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora (Výroba 

a distribuce Novin města ÚL 2015) o částku 200 tis. Kč 
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Výpověď  smluv Tommi-Sever s.r.o. z BD Bukov 

 
Rada města po projednání  

 

A )  s ouh l as í   

1. s výpovědí mandátní smlouvy k zajištění obsazení bytových a nebytových prostor 

Tommi-Sever s.r.o z BD Bukov  

2. s výpovědí mandátní smlouvy k zajištění správy, údržby, oprav a provozu domu 

a dále k zajištění a zprostředkování plnění poskytovaných služeb spojených 

s užíváním bytů, nebytových a společných prostor v domě, zajišťování úklidu 

v domě, údržbových prací a dohledu nad společnými prostorami domu Tommi-

Sever s.r.o. z BD Bukov  

 

 

55/16 

Změny v Komisi pro územní plánování  

 
Rada města po projednání  

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Ing. arch. Jitky Fikarové na funkci předsedkyně Komise pro územní 

plánování ke dni 7. 1. 2016 

B) o dv o lá vá  ke dni 31. 1. 2016 

1. Ing. Vladimíra Skalníka, nar. x. xx. xxxx 

a) z funkce člena Komise pro územní plánování 

C) j men u je  s účinností od 1. 2. 2016 

1. Ing. Vladimíra Skalníka, nar. x. xx. xxxx 

a) do funkce předsedy Komise pro územní plánování 

2. Mgr. Davida Daduče, nar. xx. xx. xxxx 

a) do funkce člena Komise pro územní plánování 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 


