
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 12. 12. 2018 

Usnesení č. 14/2R/18 – 51/2R/18   

 

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

 
 

14/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO město 
 

Rada města po projednání 

 

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 10,15 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 10,15 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši  

10,15 tis. Kč, určenou pro azylové zařízení Předlice 

 

 

15/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – zapojení dotace z MV ČR pro MO na 

 JSDH 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z MV ČR, určené na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2018  

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 35,86 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční 

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro městské obvody v celkové výši  

35,86 tis. Kč na úhradu výdajů jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 

2018 takto: 

- MO Neštěmice  33,06 tis. Kč 

- MO Střekov    2,80 tis. Kč 

 



16/2R/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na 

nákup pozemků   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 750 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 750 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 750 tis. Kč 

pro MO Severní Terasa na nákup pozemků vyjmenovaných v usnesení RMO 

Severní Terasa č. 25/4R/18 ze dne 10.12.2018 

 
 

17/2R/18 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ – zrušení  

 
Rada města po projednání 

 
A )  ro zh odu j e  

1. o zrušení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ z důvodu toho, že všichni dodavatelé, kteří podali 

nabídku v zadávacím řízení k této veřejné zakázce, byli vyloučeni z další účasti 

v zadávacím řízení 

 

18/2R/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku 

Jizerská – IV. etapa“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

Jizerská – IV. etapa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 450 000,- Kč bez 

DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – 

IV. etapa“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů 



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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa“, včetně 

případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny 

Marešové 

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 odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

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

 

 

19/2R/18 

Ukončení VPS s obcí Povrly 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e   

1 .  ukončení veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Povrly a statutárním městem Ústí nad 

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

na ÚMO ÚL – Neštěmice formou výpovědi 

 

 

 

20/2R/18 

Metropolnet, a. s. - zákaz konkurence člena představenstva 

 
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. informaci o podnikatelských aktivitách Bc. Miroslava Burdeka, člena 

představenstva 

B )  s ouh l as í  
1. s podnikatelskými aktivitami Bc. Miroslava Burdeka, člena představenstva, ve 

smyslu ust. § 442 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

 

 



21/2R/18 

Veřejná zakázka „Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – 

I. etapa“ – navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Velkoplošná oprava 

komunikace Kojetická – I. etapa“ o 400 tis. Kč na celkovou předpokládanou 

hodnotou plnění ve výši 3.900.000,- Kč bez DPH 

 

 

 

22/2R/18 

Rozpočtové opatření MP Program prevence kriminality na místní 

úrovni 2018 - investice 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 531,56 tis. Kč na schválený 

investiční projekt „Záznamové zařízení MKDS“ 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 531,56 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 531,56 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. 04, ve výši 

531,56 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“    

 3. rozpočtové opatření městské policie ve výši 19 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, ve výši 

19 tis. Kč na akci „Záznamové zařízení MKDS“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04, u akce 

„Kamerový systém“ o částku 19 tis. Kč 

 

23/2R/18 

Rozpočtové opatření OŽP a OMOŠ – příspěvek na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru životního prostředí a odboru 

městských organizací a školství ve výši  15,20 tis. Kč takto: 

a )  snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí  

z položky provozní výdaje (likvidace živočišného odpadu) o částku 

15,20 tis. Kč 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. ve výši 15,20 tis. Kč na pokrytí 

provozních nákladů 

 

 

24/2R/18 

Smlouva o výpůjčce v rámci projektu „Pořízení drtičů zahradního 

odpadu“ spolufinancovaného z Programu pro podporu 

odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na obd. 2017–

2025 

 
Rada města po projednání 

 
A )  z m o c ň u j e 

1. Ing. Simonu Karpíškovou, vedoucí odboru životního prostředí 

a) uzavřít smlouvy o výpůjčce na užívání drtičů zahradního odpadu s jednotlivými 

žadateli 

 
 

25/2R/18 

Poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému  spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881, se sídlem 

Gorkého 28, Trmice,  na průzkum výskytu  fibropapilomatózy u spárkaté zvěře 

2. poskytnutí daru ve výši 5 000,- Kč Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., 

okresnímu mysliveckému spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881,  se sídlem 

Gorkého 28, Trmice,  na průzkum výskytu    nepůvodních druhů  živočichů 

 
 

26/2R/18 

Ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. ustanovení odborné skupiny k participativnímu rozpočtu v zastoupení obecném: 

a) koordinátor participativního rozpočtu 

b) zástupci odboru investic a územního plánování se zaměřením na investice a 

architekturu města 



c) zástupce odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

d) zástupce odboru dopravy a majetku 

e) zástupce stavebního odboru 

f) zástupce odboru životního prostředí 

 

 

27/2R/18 

Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav přípravy Studie proveditelnosti U SMART Zone 

B )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

a) podepsat Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního 

fondu dopravní infrastruktury dle bodu B) 

T: 31. 12. 2018 

 

 

28/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – veřejné osvětlení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 000 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce veřejné osvětlení o částku 1 000 tis. Kč 

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

částku 1 000 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení - rozšíření, sk. 03 

 
 

29/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – věcná břemena a nájmy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 3 900 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 824 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena) 



b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o 3 076 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (užívání MK- smlouvy) 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o 

částku 1 900 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01 

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

částku 2 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace U Městských domů, 

sk. 03 

 

 

30/2R/18 

Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava – dodatek smlouvy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

          1. uzavření dodatku č. 1 na akci Parkoviště Malátova – velkoplošná oprava 

 

 

31/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – přijetí a zapojení neinvestiční dotace 

Ministerstva zemědělství ČR 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 64,57 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 64,57 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční  

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

oddělení evidence majetku o částku 64,57 tis. Kč (obnova, zajištění a výchova 

lesních porostů, do 40 let věku) 

 

32/2R/18 

Rozpočtové opatření ODM – výstavba a rekonstrukce přístřešků 

MHD     

                                     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku ve výši 24,30 tis. Kč takto: 

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

oddělení evidence majetku ve výši 24,30 tis. Kč  

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

č. 03, o částku 24,30 tis. Kč na akci „Výstavba a rekonstrukce přístřešků MHD“  



33/2R/18 

Dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem  - Preferované sporty 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Preferované sporty“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) FK Ústí nad Labem – mládež, z. s., IČ: 270 48 128 ve výši 4.500 tis. Kč 

b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s., IČ: 272 74 055 ve výši 4.000 tis. Kč 

c) HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM spolek, IČ: 442 27 116 ve výši  

5.500 tis. Kč 

d) HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o., IČ: 032 61 255 ve výši 6.500 tis. Kč 

e) Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 148 66 714 ve výši 2.500 tis. Kč 

f) BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N. L., a. s., IČ: 250 05 758 ve výši  

3.500 tis. Kč 

g) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / mládež, IČ: 266 32 217 ve výši  

2.500 tis. Kč 

h) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, z. s. / dospělí, IČ: 266 32 217 ve výši  

3.500 tis. Kč 

i) Florbal Ústí, z. s. / mládež, IČ: 014 95 615 ve výši 1.500 tis. Kč 

j) Florbal Ústí, z. s. / dospělí, IČ: 014 95 615 ve výši 1.000 tis. Kč 

2. se zněním smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti sportu – „Preferované sporty“  

dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B) u  k  l  á  d  á   

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora  

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

nad Labem 

T: 17. 12. 2018 

 

34/2R/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Plošná podpora 

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 

akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smlouvy s těmito 

subjekty takto: 

a) DC Lachtani Ústí nad Labem, z. s., IČ: 075 46 513, na akci „Mistrovství české 

republiky v Dodgeballu 2018“ ve výši 10.000,- Kč 



35/2R/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Universitní sportovní klub Slávie, z. s. (IČ 44552319) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky 

Vocáskové – 53. ročník turistického pochodu“ ve výši 18.900,- Kč 

b) Spolek KOLUMBUS (IČ 26548127) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s projektem „Pacientští důvěrníci a podpůrci“ ve výši 20.600,- Kč 

 

36/2R/18 

Rozpočtové opatření OKSS – zapojení neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 203,00 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace 

z Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 203,00 tis. Kč v položce účelové 

prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

203,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti - na realizaci akce v rámci oslav 

100. výročí vzniku ČSR v Ústí nad Labem 

 

37/2R/18 

Poskytnutí dotace z Programu pro seniory z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační Program pro seniory z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Senioři České republiky, z. s., (IČ: 069 03 813) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Celoroční pořádání akcí v rámci městského klubu seniorů 

v Domě kultury na rok 2018“  ve výši 14.960,-  Kč 



38/2R/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství  ve výši   

231,88 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) ve výši 231,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 231,88  tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

39/2R/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

181,94 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 181,94 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

v celkové výši 181,94 tis. Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství na 

nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku takto: 

Mateřská škola Střekov, p. o. 47,83 tis. Kč 

Mateřská škola Dobětice, p. o. 134,11 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

43,94 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

43,94 tis. Kč v položce nákup DDHM 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí investičního příspěvku, sk. č. 04 

Základní škole a Mateřské škole, Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

organizaci ve výši 43,94 tis. Kč na akci „ZŠ a MŠ Jitřní – nákup myčky 

nádobí“  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

38,30 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 38,30 tis. Kč v položce Rezerva pro MSUL, 

p. o. – Parkovné dle nařízení obce  



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz ve 

výši 38,30 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

na pokrytí provozních nákladů 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

501,69 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

501,69 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

350 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku na 

provoz Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve 

výši 151,69 tis. Kč na pořízení ubrusů pro velký sál 

B )  s ch va lu j e   

1. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o. 

a) použít finanční prostředky dle bodu A) 4. písmena c) tohoto usnesení na 

financování pořízení ubrusů pro velký sál 

       T: nejpozději do 31. 3. 2019 

 

 

40/2R/18 

Poskytnutí návratné finanční výpomoci pro příspěvkové 

organizace ze sociální oblasti pro rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í   

1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci a uzavřením Smlouvy 

o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2019 mezi zřizovatelem 

statutárním městem Ústí nad Labem a těmito příspěvkovými organizacemi ze 

sociální oblasti: 

a) Domov pro seniory Velké Březno, p. o. IČ 44555288  ve výši 4 300 tis. Kč 

b) Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. IČ 44555326        ve výši 2 000 tis. Kč 

c) Domov pro seniory Dobětice, p. o. IČ 44555407                  ve výši 2 090 tis. Kč 

d) Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. IČ 4455533           ve výši 1 500 tis. Kč 

e) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. IČ 44555385      ve výši 1 000 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

Labem 

 T: 17. 12. 2018 

 

 

 



41/2R/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 

5 470,19 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 5 470,19 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 5 470,19 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání – Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové organizaci 

ve výši 1 374,65 tis. Kč 

- Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvkové organizaci 

ve výši 1 627,44 tis. Kč 

- Mateřské škole Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, 

příspěvkové organizaci ve výši 487,08 tis. Kč 

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci 

ve výši 574,53 tis. Kč  

- Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvkové 

organizaci ve výši 572,22 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvkové organizaci 

ve výši 431,99 tis. Kč  

- Mateřské škole, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové organizaci ve 

výši 402,28 tis. Kč  

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

48,51 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 48,51 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 pro 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 35,01 tis. Kč v rámci projektu 

“Na stopě klimatu“ – česko-německý projekt o obnovitelných zdrojích energie 

a environmentální výchově a vzdělávání dětí a mládeže 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro 

Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 

13,50 tis. Kč v rámci projektu “ATHENE“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

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



a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 100 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 48 tis. Kč 

na realizaci projektu „Festival židovské kultury“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Kulturnímu 

středisku města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 52 tis. Kč 

na realizaci projektu „Šikana“ 

 

42/2R/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení přijatých pojistných 

náhrad 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 

51,42 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(přijaté pojistné náhrady) v celkové výši 51,42 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičních příspěvků pro 

příspěvkové organizace v celkové výši 51,42 tis. Kč na zajištění odstranění 

škod vzniklých na majetku města v rámci pojistných událostí, takto: 

ZŠ E. Krásnohorské, p. o.  8,09 tis. Kč 

ZŠ Vojnovičova, p. o.  1,13 tis. Kč 

ZŠ Anežky České, p. o.  0,60 tis. Kč 

ZŠ Pod Vodojemem, p. o.  2,17 tis. Kč 

DS Severní Terasa, p. o.  4,06 tis. Kč 

DS Dobětice, p. o.  6,74 tis. Kč 

DS Krásné Březno, p. o.  13,35 tis. Kč 

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.  12,15 tis. Kč 

ZOO Ústí nad Labem, p. o.  3,13 tis. Kč 

 

 

43/2R/18 

Schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočty příspěvkových organizací, zřízených statutárním městem Ústí nad Labem, 

na rok 2019 uvedených v příloze č. 1 usnesení  

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Rozpočtu p. o. na rok 2019,“ 



včetně upozornění na jejich povinnost zveřejnění schváleného rozpočtu na 

vlastních webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2018 

 

44/2R/18 

Schválení střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových 

organizací pro roky 2020 – 2021 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací, zřízených statutárním 

městem Ústí nad Labem, pro roky 2020 – 2021 dle přílohy č. 1 usnesení  

B )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) informovat p. o. v gesci OMOŠ o schválení „Střednědobého výhledu rozpočtu 

příspěvkové organizace v letech  2020 - 2021,“ včetně upozornění na jejich 

povinnost zveřejnění schváleného Střednědobého výhledu na vlastních 

webových stránkách 

 T: nejpozději do 31. 12. 2018 

 
 

45/2R/18 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů škol a školských organizací 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 2/2013 – Pravidla pro stanovení 

platu a odměn ředitelů PO 
 

Rada města po projednání 

 

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

1. dodatek č. 2 ke Směrnici Rady města č. 1/2013 Pravidla pro stanovení platu a 

odměn ředitelů škol a školských zařízení  

2. dodatek č. 2 ke Směrnici Rady města č. 2/2013 Pravidla pro stanovení platu a 

odměn ředitelů příspěvkových organizací  

 

 

46/2R/18 

Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano vu j e   

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

(obecní zřízení), v platném znění, plat ředitelům příspěvkových organizací 

s účinností od 1. 1. 2019 takto: 



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

příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2018) 

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

3084/8, příspěvková organizace (platový výměr č. 24/2018)  

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 25/2018) 

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

Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 27/2018) 

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

2304/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 28/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 29/2018) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (platový výměr č. 30/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 31/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 32/2018) 

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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 33/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 34/2018) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 35/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 36/2018) 

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

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 37/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 38/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 39/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 40/2018) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (platový výměr č. 41/2018) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace (platový 

výměr č. 42/2018) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (platový výměr č. 43/2018) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (platový výměr č. 44/2018) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 45/2018) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 46/2018) 

y) Alena Havelková, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 



příspěvková organizace (platový výměr č. 47/2018) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 48/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 49/2018) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 50/2018) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 51/2018)  

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (platový výměr č. 52/2018) 

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

Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 53/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 54/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 55/2018) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 56/2018) 

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

1430/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 57/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 58/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 59/2018) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (platový výměr č. 60/2018) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 61/2018) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (platový výměr č. 62/2018) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (platový výměr č. 63/2018) 

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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (platový výměr č. 64/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 65/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 66/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 67/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 68/2018) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 69/2018) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 70/2018) 

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

(platový výměr č. 71/2018) 

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



(platový výměr č. 72/2018) 

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

organizace (platový výměr č. 73/2018) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 74/2018) 

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

organizace (platový výměr č. 75/2018) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 76/2018) 

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

(platový výměr č. 77/2018) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 78/2018) 

eee)   Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 79/2018) 

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

(platový výměr č. 80/2018) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (platový výměr č. 81/2018) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 82/2018) 

iii)   Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 83/2018) 

jjj)   Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 84/2018) 

 

 

47/2R/18 

Odměny ředitelů příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ředitelům příspěvkových organizací odměny za splnění mimořádného nebo zvlášť 

významného úkolu dle ustanovení § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění, takto:  

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/65/2018) 

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

3084/8, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/66/2018) 

c) Mgr. Bc. Martin Košnar, Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 

100/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/67/2018) 

d) Mgr. Jaroslava Pšeničková, Základní škola a Základní umělecká škola Ústí 

nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace (rozhodnutí č. 

O/68/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/69/2018) 

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

SNP 2304/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/70/2018) 



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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/71/2018) 

h) Mgr. Bc. Petra Holasová, Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České 

mládeže 230/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/72/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/73/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/74/2018) 

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

1432/5, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/75/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/76/2018) 

m) Mgr. Jindra Šteflová, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/77/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/78/2018) 

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

323/3A, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/79/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/80/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/81/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/82/2018) 

s) Mgr. Libuše Renová, Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 

277, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/83/2018) 

t) PaedDr. Jan Eichler, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/84/2018) 

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

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/85/2018) 

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

Spálence 1022/27, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/86/2018) 

w) Alena Bodrinová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/87/2018) 

x) Zdeňka Langová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/88/2018) 

y) Alena Havelková, Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/89/2018) 

z) Alena Deylová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/90/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/91/2018) 

bb) Jana Váňová, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/92/2018) 

cc) Irena Holakovská, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky 

Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/93/2018) 

dd) Bc. Zuzana Štochlová, Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/94/2018) 

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



Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/95/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/96/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/97/2018) 

hh) Mgr. Alena Varmužová, Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, 

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/98/2018) 

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

1430/1, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/99/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/100/2018) 

kk) Mgr. Květoslava Lenková, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/101/2018) 

ll) Bc. Denisa Bukorová, Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/102/2018) 

mm) Ludmila Trešlová, Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/103/2018) 

nn) Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, 

Keplerova 782/26, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/104/2018) 

oo) Bc. Lenka Kalousová, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3B, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/105/2018) 

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

Mlýnská 385, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/106/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/107/2018) 

rr) Bc. Eva Duffková, Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 

786/2, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/108/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/109/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/110/2018) 

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

3207/45, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/111/2018) 

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

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/112/2018) 

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

(rozhodnutí č. O/113/2018) 

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

(rozhodnutí č. O/114/2018) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/115/2018) 

zz) Ing. Martina Škvárová, Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace 

(rozhodnutí č. O/116/2018) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/117/2018) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/118/2018) 

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

(rozhodnutí č. O/119/2018) 

ddd) Mgr. Jiřina Konířová, Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 



(rozhodnutí č. O/120/2018) 

eee) Bc. Ditta Hromádková, Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/121/2018) 

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

organizace (rozhodnutí č. O/122/2018) 

ggg) Ivan Dostál, Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace, (rozhodnutí č. O/123/2018) 

hhh) MgA. Jiří Antonín Trnka, Činoherní studio města Ústí nad Labem, 

příspěvková organizace (rozhodnutí č. O/124/2018) 

iii) Bc. Martina Žirovnická, Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/125/2018) 

jjj) Ing. Roman Končel, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (rozhodnutí č. O/126/2018) 

 

 

48/2R/18 

Ocenění studentů Univerzity třetího věku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru studentům Univerzity třetího věku: 

a) paní JUDr. Zdeňce Hlaváčkové, nar.    -  3 tis. Kč 

b) paní Ing. Anně Jermanové, nar.      -  3 tis. Kč 

c) paní Jiřině Jílkové, nar.     -  3 tis. Kč 

d) paní Anežce Váňové, nar.    -  3 tis. Kč 

e) paní RNDr. Jaroslavě Waňkové, CSc., nar. -  3 tis. Kč 

f) paní Ing. Ludmile Wiesnerové, nar.     -  3 tis. Kč 

 

 

49/2R/18 

Rozpočtové opatření KP a KT 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  

303,00 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) snížení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

303,00 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt ITI 

b)  zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka v celkové 

výši 303,00 tis. Kč takto: 

- 228,10 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 74,90 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 



50/2R/18 

Termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. termíny jednání RM a ZM v roce 2019 

 

          Rada města                                     Zastupitelstvo města 

            

             14.  1. 2019        

               4.  2. 2019              18. 2. 2019 

             25.  2. 2019 

             11.  3. 2019 

             25.  3. 2019 

               8.  4. 2019                         15. 4. 2019 

             23.  4. 2019 (úterý) 

               6.  5. 2019 

             20.  5. 2019 

               3.  6. 2019                                                 17. 6. 2019 

               1.  7. 2019             

               2.  9. 2019 

             23.  9. 2019              16. 9. 2019  

            14. 10. 2019        

            29. 10. 2019 (úterý) 

            18. 11. 2019                                                 4. 11. 2019 

              2. 12. 2019                                               16. 12. 2019 

 

 

 
 

51/2R/18 

Zřízení komisí RM 

 
Rada města po projednání 

 
A )  z ř i zu j e  

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších změn a doplňků tyto komise: 

1. Školská komise 

2. Kulturní komise 

3. Komise mládeže a sportu 

4. Komise prevence kriminality 

5. Komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

6. Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj 

7. Komise pro životní prostředí 

8. Majetková komise 



B )  j m e n u j e  
1. a) předsedu školské komise: Mgr. Jaroslav Mareš, nar. 

b) členy: Mgr. Jiří Krois, nar.

               PaedDr. Květoslava Čelišová, nar. 

               Jaroslava Kománková, nar. 

               Mgr. Tereza Šumpíková, nar.

               Mgr. David Cihlář, nar. 

               Mgr. Karel Bendlmajer, nar. 

2. a) předsedu kulturní komise: Jaroslav Pém, nar. 

b) členy: Martin Trnovec, nar. 

               Ivan Dostál, nar. 

               Bc. Georgi Fibich, nar. 

               MUDr. Jiří Tajchner, nar. 1

               Jan Dorant, nar. 

               Tomáš Kristián Brázda, dipl.um., nar. 

3. a) předsedu komise mládeže a sportu: Mgr. Zdeněk Kubec, nar. 

b) členy: Jiří Horák, nar. 

               Martin Beneš, nar. 

               PaedDr. Petr Brázda, nar. 

               Al Eraidi Sámer, nar. 

               Václav Suchánek, nar. 

               Roman Eckert, nar.  

               Mgr. Miroslav Přikryl, nar. 

               Vladimír Evan, nar. 

4. a) předsedu komise prevence kriminality: Mgr. Bc. Petr Zvonař, nar. 

b) členy: Ing. Slavomír Chroust, nar. 

               Ing. Drahoslav Tesař, nar. 

               Mgr. Jan Tvrdík, nar. 

               Milan Anýž, nar. 

               Ing. Stanislav Dunaj st., nar. 

                Josef Lutka, nar. 

5. a) předsedu komise pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21:  

     Mgr. Lenka Jaremová, nar.           

b) členy: Mgr. Alena Pinkasová, nar. 

           Mgr. Květuše Klierová, nar. 

           Jan Janeček, nar. 

           MUDr. Al-Eraidi Hilmi, nar. 

           Bc. Valentina Chaloupková, nar.

           Mgr. Vilém Balvín, nar. 

           Mgr. Simona Mahnerová, nar. 

           Karel Karika, nar. 

6. a) předsedu komise pro územní plánování a urbánní rozvoj: Ing. arch. Jan Hrouda, 

nar. 

b) členy: Ivana Kurljuková, nar. 

               Ing. Markéta Kubeschová, nar. 

               Mgr. Bc. Tomáš Rieger, nar. 

               Ing. Jan Sýkora, nar. 

               Ing. Bc. Petr Bandas, nar. 

               Jan Vamberský, nar. 

 



7. a) předsedu komise pro životní prostředí: Ing. Jiří Valenta, nar.  

b) členy: František Minárik, nar.

               Radim Gloser, nar.  

               Ing. Jana Choutková, nar.

               Ing. Václav Chamas, nar. 

               Mgr. Richard Matiašek, nar. 

               Martin Kynkal, nar. 

8. a) předsedu majetkové komise: Miloš Musil, nar. 

b) členy: Eva Nováková, nar.

               Josef Dyrynk, nar. 

               Ing. Libor Turek, Ph.D., nar. 

               Mgr. Radim Holeček, nar. 

               Mgr. Michaela Tichá Madarová, nar. 1

               Ing. Rostislav Pech, nar. 

               Ing. Dana Koppová, nar. 

               Martin Hausenblas, MBA, nar. 

C )  s c h v a l u j e 
1. Statut majetkové komise Rady města Ústí nad Labem       

 

 

 

 

 

 

 

 
     Mgr. Tomáš Vlach     Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátora             1. náměstkyně primátora 
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Smlouva o poskytnutí dotace 
uzavřená v souladu s ustanovením § 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „správní řád“), a ustanovením § 10a odst. 3 a 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2000 Sb.,“) 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem:   Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
IČ:     000 81 531 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:             1125411/0100 
Zastoupené:   …………. 
Pověřená osoba:  ………….. 
Kontaktní osoba:   osoba, se kterou bude jednáno 
E-mail:    …………. 
Telefon:    …………. 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 
 

a 

 

…………………………. (název subjektu/fyzická osoba) 
se sídlem/trvalé bydliště …………… 
IČ/datum narození: …………… 
Zastoupený:   …………… 
Pověřená osoba:   …………… 
Bankovní spojení:  …………… 
Číslo účtu:   …………… 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
Příjemce je zapsán ve veřejném rejstříku u …………………….., oddíl ……… vložka ………           
 
 
 
 
(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
 

smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
(dále jen „smlouva“) 

 
k realizaci činnosti  

 
„…………………………………………………..“ 

 
 
 
 

I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Na základě usnesení ……….. Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne ………. č. ……. poskytne poskytovatel 

příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši ……….. Kč, slovy: …………….korun českých, (dále jen „dotace“). 
 

2. Dotaci poskytne poskytovatel příjemci takto: 

 ……% dotace tj. …………..Kč (slovy: ……………………………….) do 15 pracovních dnů po nabytí účinnosti 
této smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy 

 ……% dotace tj. …………….Kč (slovy: ……………………………….) do 15 pracovních dnů po předložení 
písemného vyúčtování prvních …. % dotace. 

 
3. Poskytnutí dotace je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „zákon o obcích“) a zákonem č. 250/2000 Sb. 
 

4. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů  
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), veřejnou finanční 
podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona. 
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5. Činnost nenaplňuje znaky veřejné podpory dle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU. Poskytnutá podpora je 
slučitelná s vnitřním trhem dle ustanovení čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU.  

 
6. Příjemce dotace se v souvislosti s posouzením veřejné podpory vyhotovené Advokátní kanceláří HOLEC, ZUSKA & 

PARTNEŘI DNE 2. 1. 2017 touto smlouvou zavazuje, že bude vykonávat pouze takovou činnost, která bude 
vykonávána výhradě na národní úrovni a bez přeshraničních prvků, a to tak, aby nedocházelo k narušení 
hospodářské soutěže a ani k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Zejména se příjemce zavazuje, že 
nebude vykonávat následující činnosti: 

 nakupovat - prodávat hráče v rámci členských států EU,  

 účastnit se soutěží v rámci členských států EU,  

 přijímat a umožňovat reklamu soukromým subjektům v rámci zemí EU (nebude umožňovat reklamu subjektům 
mimo hranice ČR – ze zemí EU),  

 pronajímat sportoviště subjektům v rámci členských států EU,  

 inzerovat své aktivity v rámci členských států EU,  

 poskytovat vícejazyčné informace o svých aktivitách (ani na webových stránkách, či jiných tiskovinách), nebo 

 další činnost zde neuvedené, které by přímo i nepřímo souvisely s narušením hospodářské soutěže  či s 
ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. 

 
Uvedené činnosti je možné vykonávat pouze na národní úrovni v rámci území ČR a zároveň vykonávané činnosti 
nesmí obsahovat jakýkoli přeshraniční prvek. 
 

7. Příjemce se zavazuje, že veškeré smluvní závazky, které budou z jeho strany uzavírány, budou uzavírány 
v souladu s odst. 6 této smlouvy tak, aby přímo i nepřímo nedocházelo k narušení hospodářské soutěže či k 
ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. 

 
8. Příjemce je povinen se na žádost poskytovatel podrobit kontrole zaměřené na ověření, zdali závazky uvedené 

v odst. 6 tohoto článku jsou dodržovány a vykonávaná činnost příjemce nevedla nebo by nemohla vést k narušení 
hospodářské soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. Příjemce je zejména povinen 
s poskytovatelem konzultovat všechny právní úkony, které vedly nebo by mohly vést k narušení hospodářské 
soutěže nebo k ovlivňování obchodu mezi členskými státy EU. V tomto případě je příjemce vždy povinen 
postupovat dle pokynů poskytovatele. Výslovně se příjemce zavazuje, že poskytovateli umožní kontrolu dle níže 
uvedeného: 

a) Příjemce zpřístupní pověřenému zástupci poskytovatele účast na valných hromadách či jiných jednání 
příjemce s tím, že pověřený zástupce poskytovatele bude oprávněn vznášet připomínky a námitky 
k úkonům, které příjemce bude na valné hromadě či jiných jednáních projednávat, pokud bude zřejmé, že 
projednávané úkony by vedly nebo by mohly vést k narušení hospodářské soutěže nebo k ovlivňování 
obchodu mezi členskými státy EU.  

b) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat jednou za měsíc průběžnou kontrolu, 
zdali vykonávané činnosti příjemce jsou v souladu s odst. 6 tohoto článku. 

c) Pověřený zaměstnanec poskytovatele je dále oprávněn vykonávat kontrolu vždy před koncem a začátkem 
sezony zaměřenou na uzavření a ukončení hráčských smluv, reklamní smlouvy, popř. další smlouvy, které 
budou příjemcem uzavírány či ukončovány. 

 
Uvedená kontrola bude probíhat nad rámec kontroly stanovené v čl. IV této smlouvy. Při výkonu kontroly uvedené 
v tomto odstavci je možné postupovat obdobně dle čl. IV této smlouvy a dle Programu pro poskytování dotací v 
oblasti SPORTU v roce 2019 z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem. 
 

9. Pokud příjemce bude prokazatelně postupovat v rozporu s odst. 6 tohoto článku je poskytovatel oprávněn od této 
smlouvy okamžitě odstoupit. V případě odstoupení od této smlouvy je příjemce dotace povinen vrátit poskytovateli 
dotaci v plné výši, a to neprodleně od prokazatelného doručení písemného odstoupení od této smlouvy. 

 

 
 

II. 

Účel poskytnutí dotace 

 
1. Poskytovatel poskytuje příjemci dotaci k částečné úhradě nákladů na ………. spojených s činností: 
 
  

„……………………………………………………………………….“ 
(dále jen „činnost“) 

 
2. Příjemce dotaci přijímá a zavazuje se, že bude činnost realizovat na svou vlastní zodpovědnost, v souladu 

s právními předpisy, v souladu s touto smlouvou a s „Programem pro poskytování dotací v oblasti SPORTU v roce 
2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem““ (dále jen „Program“), který byl schválen Radou města Ústí nad 
Labem dne 12. 9. 2018 usnesením č. 554/18. 
 

3. Podmínky a pravidla stanovená v tomto Programu jsou pro příjemce i poskytovatele závazná.  
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III. 

Podmínky použití dotace, práva a povinnosti příjemce 
 
1. Příjemce je povinen použít dotaci maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II.    

odst. 1. této smlouvy. 
 
2. Dotace je poskytnuta přísně účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v kalendářním 

roce, ve kterém byla dotace poskytnuta, tj. uznatelné náklady uvedené ve finančním vypořádání dotace musí být 
s uskutečnitelným daňovým plněním za období roku 2019. Finanční vypořádání dotace musí být v souladu s 
podmínkami, které jsou součástí vyhlášeného dotačního programu. Prostředky nelze převádět do roku 
následujícího. Akce/činnost/projekt musí být realizována v roce poskytnutí dotace. 

 
3. Příjemce je povinen zachovat nejvyšší ……….. soutěž (……… ligu) ve městě Ústí nad Labem. V případě sestupu 

z této soutěže, má klub roční ochrannou lhůtu k navrácení do této soutěže. 
 
4. Příjemce je povinen umožnit na své utkání a zápasy vstup pro děti do 120 cm a seniory nad 65 let zdarma. 
 
5. Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, tj. zejména zákonem č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a zajistit řádné a oddělené sledování 
čerpání dotace. Příjemce, který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést daňovou evidenci podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady 
vztahující se k finanční dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou 
§ 11 odst. 1 písm. f) tohoto zákona, a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené 
v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly 
vedeny analyticky ve vztahu k finanční dotaci (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci).  

 
6. Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů prokazujících použití dotace 

uvedením že je částka „plně čerpána z dotace SMÚ č……“ či částečně čerpána z dotace SMÚ č……. ve výši 

……Kč“, případně jinou formou označení dokladu vč. čísla smlouvy. Příjemce uvede toto označení zejména na 
originálech výdajových pokladních dokladů a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, 
smlouvách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba), dohodách o PP či PČ.  

 
7. Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu dle čl. III. odst. 6 této smlouvy finanční vypořádání dotace na 

formuláři „Finanční vypořádání dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v oblasti sportu 2019“ (dále jen 
„Vypořádání dotace“) a soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných 
nákladů (viz Program). Příjemce doloží Vypořádání dotace kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů 
prokazujících čerpání dotace (zejména faktur, dodacích listů, smluv, paragonů apod.) a dalšími přílohami uvedenými 
ve formuláři Vypořádání dotace nebo v Programu. 

 
8. Použití dotace k účelu uvedenému v čl. II. odst. 1. této smlouvy dokladuje příjemce poskytovateli předložením 

finančního vypořádání dotace: 

 vyúčtování 1. části dotace nejpozději do 31. 8. 2019 (…. % dotace) 

 vyúčtování 2. části dotace nejpozději do 28. 2. 2020 (…. % dotace) 

 výkazu zisku a ztrát (ke dni 31. 12. 2019) za společnost nejpozději do 30. 6. 2020, rozvahy  

(ke dni 31. 12. 2019) nejpozději do 30. 6. 2020 

 
9. Příjemce dotace je povinen hradit náklady uplatňované z dotace pouze z účtu, na který mu byla dotace poskytnuta, 

a který je uveden v záhlaví této smlouvy. Používá-li příjemce dotace ke své činnosti i jiný účet, než je uveden 
v záhlaví této smlouvy, pak lze hradit náklady uplatňované z dotace i z takového účtu, který byl uveden v žádosti o 
dotaci. 

 
10. Pokud příjemce ze závažných důvodů nebude schopen předložit příslušné finanční vypořádání dotace v termínu 

uvedeném v článku III. odst. 6. této smlouvy, může v časovém předstihu, tj. minimálně 30 dnů před uplynutím 
tohoto termínu požádat se zdůvodněním poskytovatele dotace o prodloužení termínu předložení finančního 
vypořádání dotace. Této žádosti však nemusí poskytovatel vyhovět. Změnu termínu finančního vypořádání dotace 
lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, které budou jako dodatky 
výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. 

 
11. Příjemce je povinen průběžně informovat poskytovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržených 

nebo neoprávněně použitých prostředků dotace zhoršit jeho pozici věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. 
Zejména je příjemce povinen oznámit poskytovateli do 15 dnů od jejich vzniku takové skutečnosti nebo události, 
které mají nebo mohou mít za následek příjemcův zánik, transformaci, sloučení či splynutí s jiným subjektem, změnu 
statutárního orgánu příjemce, či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se dotace poskytuje. 

 
12. Příjemce se zavazuje, že jak při realizaci, tak po jejím ukončení, bude dbát dobrého jména poskytovatele a že bude 

činnost realizovat v souladu s právními předpisy, touto smlouvou a Programem. 
 

13. Příjemce se zavazuje v průběhu realizace činnosti prokazatelně a vhodným způsobem prezentovat statutární město 

Ústí nad Labem. Vhodné způsoby prezentace jsou uvedeny v čl. IX. Programu.  
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Příjemce se zavazuje v místě konání akce, které souvisí s činností subjektu a při jiných formách její propagace 

uvádět skutečnost, že jde o aktivitu nebo službu, která byla podpořena statutárním městem Ústí nad Labem, 

zejména viditelně uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem. 

Příjemce se zavazuje uvádět logo statutárního města Ústí nad Labem ve správném formátu a ve vhodné velikosti na 
všech propagačních materiálech, vztahujících se k akci/činnosti/projektu a na akci samotné. Žadatel ručí za 
správnost a kvalitu použití loga dle grafického manuálu, který je k dispozici na webových stránkách města Ústí nad 
Labem www.usti-nad-labem.cz . 

Propagační komponent s logem statutárního města Ústí nad Labem (plachta, banner, X-banner, rollup, nafukovací 
brána, reklamní kapka aj.) si může příjemce zapůjčit na Odboru kultury, sportu a sociálních služeb před konáním 
akce/činnosti. Zapůjčené propagační komponenty je příjemce po skončení akce povinen neprodleně vrátit zpět na 
OKSS. 
V případě zničení nebo ztráty propagačních komponentů bude požadována plná úhrada.   

 
14. Příjemce je povinen po dobu deseti let od skončení realizace činnosti archivovat následující podkladové materiály: 

a) tuto smlouvu 
b) originály dokladů prokazující čerpání dotace 
c) evidenci účetnictví (včetně analytického vedení dotace), kde budou zavedeny doklady prokazující čerpání 

dotace 
d) finanční vypořádání dotace. 

 
 

IV. 

Kontrola 

 
1. Příslušné orgány poskytovatele jsou oprávněny v souladu se zákonem o finanční kontrole, zákonem o obcích a 

zákonem č. 250/2000 Sb., kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta. 
 
2. Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1. tohoto článku. Zejména předložit 

kontrolním orgánům poskytovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik 
uznatelných nákladů v souladu s účelem použití, zavedení účetních dokladů do účetní evidence a využití prostředků 
v souladu s účelem použití. 

 
3. Příjemce je povinen umožnit poskytovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po uplynutí doby platnosti této 

smlouvy, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování ze strany poskytovatele.  
 
4. Za pravdivost i správnost finančního vypořádání dotace odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce. 
 
 
 

V. 

Důsledky porušení povinností příjemce 

 
1. V případě, že porušení podmínek smlouvy bude kvalifikováno jako porušení rozpočtové kázně, poskytovatel při něm 

postupuje dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Porušením rozpočtové kázně se dle ustanovení § 22 odst. 1 
písm. a) tohoto zákona rozumí každé neoprávněné použití, nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako 
dotace z rozpočtu územního samosprávného celku. 

 
2. Neoprávněným použitím peněžních prostředků dle čl. V. odst. 1. této smlouvy je jejich použití, kterým byla porušena 

povinnost stanovená právním předpisem nebo touto smlouvou či Programem. Dále se za neoprávněné použití 
peněžních prostředků podle čl. V. odst. 1. této smlouvy považuje: 

a) porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, stanovené právním 
předpisem nebo touto smlouvou či Programem, ke kterému došlo po připsání peněžních prostředků na účet 
příjemce, 

b) porušení povinnosti stanovené pod písm. a) tohoto odstavce, ke kterému došlo před připsáním peněžních 
prostředků na účet příjemce a které ke dni připsání trvá; den připsání peněžních prostředků na účet příjemce se 
považuje za den porušení rozpočtové kázně, 

c) neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto peněžní prostředky použity. 
 
3. Výjimku z ustanovení v čl. V. odst. 1. a 2. této smlouvy určí vymezené podmínky, jejichž porušení bude považováno 

za méně závažné a za které se uloží odvod za porušení rozpočtové kázně nižší, než částka odpovídající 
neoprávněně použitým nebo zadrženým peněžním prostředkům. Podmínky, jejichž porušení bude považováno za 
méně závažné, jsou následující: 

a) v případě porušení čl. III. odst. 6. této smlouvy tzn. předložení finančního vypořádání dotace vč. povinných 
příloh po stanoveném termínu, bude nařízen odvod ve výši 1% z poskytnutých finančních prostředků za každý 
den prodlení (maximálně však do výše poskytnutých finančních prostředků) 
 

http://www.usti-nad-labem.cz/
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b) v případě, že v předloženém finančním vypořádání dotace budou zjištěny administrativní chyby, může být 
nařízen odvod do výše 5% z částky poskytnuté dotace nebo z poskytnuté dotace, v souvislosti s jejichž 
použitím došlo k porušení rozpočtové kázně (tj. z výše neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních 
prostředků). Za administrativní chyby se pro potřeby této smlouvy považují chyby v psaní a počtech, formální 
nedostatky předkládaných dokladů, kterými příjemce dokazuje použití dotace v souladu se smluvně 

stanoveným účelem. Administrativní chybou není absence povinných příloh! 

 
c) v případě nedodržení povinnosti vést odděleně sledování čerpání dotace (analytická evidence), může být 

nařízen odvod do výše 10% z celkové částky poskytnuté dotace 
 

d) v případě porušení podmínky stanovené v Čl. VIII. písm. B bodu 4 Programu, tzn. nedodržení struktury 
schváleného rozpočtu uvedeného v žádosti (případně v žádosti o změně údajů dotace) může být nařízen odvod 
ve výši, v jaké k porušení rozpočtové kázně došlo 
 

e) v případě, že příjemce řádně a prokazatelně nedoloží, jakým vhodným způsobem prezentoval statutární město 
Ústí nad Labem, zejména jak viditelně uváděl logo statutárního města Ústí nad Labem na všech písemnostech 
či jiných formách propagace akce/činnosti/projektu a v místě konání akce, která souvisí s účelem poskytnuté 
dotace, může být nařízen odvod do výše 5% z částky poskytnuté dotace. Toto je příjemce povinen doložit 
přílohami, které jsou uvedeny ve formuláři „finanční vypořádání dotace“ příslušné kategorie vyhlášeného 
dotačního programu. 
 

4. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně dle méně závažných podmínek, které jsou uvedeny v čl. V. odst. 3. písm. 
b) této smlouvy, poskytovatel písemně vyzve příjemce dotace k provedení opatření k nápravě, a to ve lhůtě 30 dní. 
Lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení výzvy k provedení opatření k nápravě. V případě, že příjemce ve 
stanovené lhůtě méně závažná porušení odstraní, bude na něj, v rozsahu, v jakém úspěšně provedl opatření 
k nápravě, pohlíženo jakoby k porušení rozpočtové kázně nedošlo.  

V případě, že příjemce ve stanovené lhůtě opatření k nápravě neučiní, může být nařízen odvod ve výši, v jaké 
nebyly nedostatky odstraněny.  

 
5. Použití dotace v rozporu se stanoveným účelem podle čl. II. odst. 1. této smlouvy je závažné porušení rozpočtové 

kázně a příjemce je povinen poskytnutou dotaci vrátit poskytovateli v plné výši, a to do 15 pracovních dnů od 

písemného vyrozumění na účet statutárního města Ústí nad Labem, který je veden u Komerční banky, a. s., č. ú. 

1125411/0100, VS 12301. O vrácení finanční dotace předloží příjemce písemný doklad (výpis z účtu či doklad o 
převodu finančních prostředků). Příjemci bude v tomto případě také vyměřeno penále ve výši 1 promile denně 
z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne kdy došlo k tomuto porušení. Penále se počítá ode dne 
následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání vrácených peněžních prostředků na 
účet poskytovatele. 

 
6. Pokud se prokáže, že údaje uvedené v čl. IX. odst. 8., které příjemce podpisem této smlouvy potvrdil, nejsou 

pravdivé, bude příjemci nařízeno vrátit poskytovateli dotaci a to v celé výši a bude vyměřeno penále ve výši 1 
promile denně z neoprávněně použitých prostředků, a to ode dne, následujícího po dni připsání peněžních 
prostředků na účet příjemce, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele.  

7. Dotace či její části se považují za vrácené dnem, kdy byly peněžní prostředky připsány v plné výši na účet 
poskytovatele. 

 
8. Veškeré platby jako důsledky porušení závazků provede příjemce formou bezhotovostního převodu na účet 

poskytovatele, v termínu a na číslo účtu, které poskytovatel příjemci sdělí. 

 
9. Příjemce dotace, který nedočerpá dotaci v dohodnuté výši je povinen nedočerpanou část dotace neprodleně vrátit 

na účet 1125411/0100 s variabilním symbolem 12301. 
 
10. Uvedení nepravdivých údajů ve finančním vypořádání je důvodem pro vrácení celé výše finanční dotace, poskytnuté 

na činnost dle čl. II. odst. 1. této smlouvy a může dojít k trvalému vyloučení subjektu z finanční podpory města v této 
i v dalších oblastech.  

 

 

VI. 

Výpověď a zrušení smlouvy 

 
1. Závazkový vztah založený touto smlouvou lze ukončit výpovědí nebo dohodou na základě písemného návrhu na 

zrušení smlouvy. 
 
2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět s udáním důvodů. Výpovědní lhůta činí 14 

dnů a počíná běžet 1. dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě pochybností se 
má za to, že výpověď byla doručena 3. den od jejího odeslání. 

 
3. Po doručení výpovědi poskytovateli nebo příjemci dotace bude uvolňování finančních prostředků pozastaveno. 
 
4. Důvody pro vypovězení smlouvy ze strany poskytovatele: 
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a) použití dotace (případně její části) v rozporu s účelem, který je stanoven touto smlouvou a porušení podmínek 
čerpání a finanční vypořádání dotace, které jsou uvedeny Programu, 

b) nedodržení termínu pro použití dotace stanoveného v této smlouvě, 
c) neumožnění poskytovateli provést kontrolu dle čl. IV. této smlouvy, 
d) uvedení nepravdivých údajů dle čl. IX. odst. 8. této smlouvy, 
e) v době trvání smlouvy bude podán insolvenční návrh na majetek příjemce, nebo bude rozhodnuto o vstupu 

příjemce do likvidace. 
 

5. Pro případ, kdy příjemce nebude činnost realizovat (provozovat), je kterákoli ze smluvních stran oprávněna smlouvu 
vypovědět. 

 
6. V případě ukončení smlouvy dle tohoto článku je příjemce povinen vrátit dotaci a to v plné výši poskytovateli, 

nejpozději k 15. dni od ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy. Nevrátí-li příjemce dotaci v tomto termínu, 
považují se veškeré finanční prostředky dotace poskytnuté příjemci do této doby za zadržené. 

 
7. Výpovědí smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran, vyjma smluvních ustanovení týkajících se řešení 

sporů mezi smluvními stranami, sankčních ustanovení a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
8. Návrh na zrušení smlouvy musí být podán písemně a doručen druhé smluvní straně. Pokud druhá smluvní strana se 

zrušením smlouvy souhlasí, zašle písemný souhlas smluvní straně, která návrh na zrušení podala. Dnem doručením 
tohoto písemného souhlasu smlouva zaniká. 

 
 

VII. 

Vzájemný styk a doručování 
 

1. Vzájemný styk a doručování se řídí platnými právními předpisy. 

 

 

VIII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Příjemce souhlasí se zveřejněním svého názvu (jména), adresy (sídla), názvu činnosti a výše poskytnuté dotace, 
případně dalších údajů uvedených ve zvláštních právních předpisech – platí pro právnické osoby a osoby fyzické 
podnikající. 

 

2. Příjemce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“), pro účely dotačního 
řízení. Je-li příjemcem fyzická osoba, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, 
rodné číslo, popř. datum narození a místa trvalého pobytu, a to ke všem úkonům souvisejícím s dotačním řízením a 
s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech určených k projednávání Radou města Ústí 
nad Labem a Zastupitelstvem města Ústí nad Labem, jakožto i na internetových stránkách poskytovatele dotace, a 
to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele a 
dále po dobu, po kterou je poskytovatel povinen podle právních předpisů dokumenty obsahující osobní údaje 
příjemce zpracovávat, popř. archivovat. (Souhlas se zpracováním osobních údajů je přílohou žádosti o dotaci.) 

 
3. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že statutární město Ústí nad Labem (poskytovatel), jako orgán 

územní samosprávy, je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný 
údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označen za obchodní tajemství.  

 

4. Příjemce dotace prohlašuje, že: 
a) poskytovatel je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, 

ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto 
závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, 
předávacích protokolech, finančním vypořádání či jiných písemnostech), 

b) veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř., které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, 
a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu 
k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

 

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v 

Registru smluv. 
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2. V případě rozporu mezi zněním ustanovení obsažených ve smlouvě a zněním ustanovení obsažených v Programu, 

se použijí ustanovení obsažená ve Smlouvě. 
 

3. Změny smluvního vztahu schválené Radou města Ústí nad Labem či Zastupitelstvem města Ústí nad Labem (účel 
projektu a výše poskytnuté dotace) lze provádět pouze formou písemných postupně vzestupně číslovaných dodatků, 
které budou jako dodatky výslovně označeny, a to na základě dohody obou smluvních stran. Ostatní změny 
smluvního vztahu (např. změna názvu příjemce, změna sídla, statutárního orgánu či bankovního účtu apod.) mohou 
být měněny jednostranným písemným oznámením smluvní strany. 

 
4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, použijí se na smlouvu a právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení správního řádu, případně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou uvedenou v ustanovení § 170 správního řádu a ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., 
a zákona o finanční kontrole.   

 
5. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel. 
 
6. Příjemce svým podpisem stvrzuje správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název / jméno 

a příjmení, adresu (sídlo / trvalé bydliště), IČ / datum narození a číslo bankovního účtu. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že žádost o poskytnutí dotace a Program mají k dispozici, a že je příjemci jejich 

obsah znám. Příjemce se zavazuje, že pravidla dotačního Programu bude při realizaci akce/činnosti/projektu 
dodržovat a plnit všechny podmínky tam obsažené, a to zejména Podmínky využití dotace obsažené v čl. IV. a 
v jednotlivých kategoriích dotačního Programu, Čerpání a finanční vypořádání dotace uvedené v čl. VIII. a 
Závěrečná ustanovení uvedená v čl. IX.  

 

8. Příjemce svým podpisem stvrzuje, že nemá k datu podpisu smlouvy závazky po lhůtě splatnosti vůči veřejným 
rozpočtům, rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem, jeho městským obvodům a organizacím zřizovaných 
městem Ústí nad Labem. Proti příjemci není a v posledních 3 letech nebylo zahájeno insolvenční řízení. Vůči 
žadateli nebylo v posledních 3 letech vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro 
nedostatek jeho majetku. Příjemce není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti příjemci nebyl vydán Komisí 
(EU) inkasní příkaz ke zpětnému získání neoprávněně vyplacené podpory, v návaznosti na rozhodnutí Komise (EU), 
jímž je vyplacená podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 

 
 

9. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel dotace v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede 
uveřejnění této smlouvy o poskytnutí dotace v registru smluv.  

 
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a 

vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
 
Za poskytovatele:       Za příjemce: 
 
V Ústí nad Labem, dne …………………………    V Ústí nad Labem, dne ………………………… 
 
       
 
 
 
                                             
 
 
………...................................................…..........                                       …………..….......................................................      
           Statutární město Ústí nad Labem                                                                              příjemce 
                       jméno a příjmení                                                                                        jméno a příjmení 
    osoby oprávněné jednat za poskytovatele                                                     osoby oprávněné jednat za příjemce 
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 Příloha č. 1 usnesení  
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

Protokol o schválení rozpočtů příspěvkových organizací na rok 2019 
(schváleno usnesením RM č. …/18 ze dne 12. 12. 2018) 

 

a) Rada města Ústí nad Labem schvaluje rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019, těchto 

příspěvkových organizací (62 p. o.): 

      

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. 

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

4. Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

6. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 

7. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 

8. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. 

9. Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

10. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 

11. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o. 

12. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. 

13. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. 

14. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

15. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

16. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, p. o.   

17. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 

18. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 

19. Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o. 

20. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, p. o. 

21. Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. 

22. Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, p. o. 

23. Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p. o. 

24. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o. 

25. Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

26. Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

27. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

28. Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

29. Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. 

30. Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o. 

31. Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786//2, p. o. 

32. Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o. 

33. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. 

34. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.   

35. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. 

36. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 

37. Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

38. Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B p. o. 

39. Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o. 
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40. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, p. o. 

41. Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o. 

42. Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o. 

43. Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. 

44. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p. o. 

45. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o. 

46. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o. 

47. Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, p. o. 

48. Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 

49. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 

50. Domov pro seniory Chlumec, p. o. 

51. Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 

52. Domov pro seniory Dobětice, p. o. 

53. Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 

54. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 

56. Domov pro seniory Bukov, p. o. 

57. Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 

58. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

60. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 

62. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………………. 

Ing. Věra Nechybová      Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

1. náměstkyně primátora     primátor 

Statutárního města Ústí nad Labem    Statutárního města Ústí nad Labem 
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 Příloha č. 1 usnesení  
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

Protokol o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace 

v letech  2020 - 2021  
(schváleno usnesením RM č. …/18 ze dne 12. 12. 2018) 

 

a) Rada města Ústí nad Labem schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

v letech 2020 - 2021, pro tyto příspěvkové organizace: 

      

1. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, p. o. 

2. Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, p. o. 

3. Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 

4. Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o. 

5. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, p. o. 

6. Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, p. o. 

7. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 

8. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, p. o. 

9. Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p. o. 

10. Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o. 

11. Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o. 

12. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, p. o. 

13. Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, p. o. 

14. Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, p. o. 

15. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, p. o. 

16. Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, p. o.   

17. Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, p. o. 

18. Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p. o. 

19. Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o. 

20. Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, p. o. 

21. Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. 

22. Mateřská škola Centrum, Ústí nad labem, Velká Hradební 12/43, p. o. 

23. Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p. o. 

24. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o. 

25. Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

26. Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

27. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

28. Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, p. o. 

29. Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. 

30. Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o. 

31. Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786//2, p. o. 

32. Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o. 

33. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. 

34. Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o.   

35. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, p. o. 

36. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, p. o. 

37. Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

38. Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B p. o. 
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39. Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o. 

40. Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, p. o. 

41. Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o. 

42. Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o. 

43. Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. 

44. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, p. o. 

45. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o. 

46. Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o. 

47. Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, p. o. 

48. Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, p. o. 

49. Domov pro seniory Velké Březno, p. o. 

50. Domov pro seniory Chlumec, p. o. 

51. Domov pro seniory Severní Terasa, p. o. 

52. Domov pro seniory Dobětice, p. o. 

53. Domov pro seniory Krásné Březno, p. o. 

54. Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o. 

55. Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o. 

56. Domov pro seniory Bukov, p. o. 

57. Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 

58. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

59. Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 

60. Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 

61. Zoologická zahrada Ústí nad Labem, p. o. 

62. Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….    …………………………………. 

Ing. Věra Nechybová      Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

1. náměstkyně primátora     primátor 

Statutárního města Ústí nad Labem    Statutárního města Ústí nad Labem 

 


