
Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

3. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 10. 2. 2016 

Usnesení č. 56/16 -  100/16 

 

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

 

56/16 

Plnění usnesení 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

57/16 

Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 

na rok 2016 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ch va lu j e  

1. žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2016 

2. povinnou finanční spoluúčast města na realizaci dílčích projektů Programu 

prevence kriminality 2016 

B )  uk lád á  

1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad Labem 

a) předložit schválenou Žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence 

kriminality pro 2016 na Krajský úřad Ústeckého kraje      

                                                                                                                              T: 29. 2. 2016 

 

58/16 

Opravy místních komunikací a jejich součástí 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  oznámení předběžných informací k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních 

komunikací a jejich součástí“  

2 .  odeslání předběžných informací k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních 

komunikací a jejich součástí“ v Informačním systému veřejných zakázek 



B )  s ouh l as í  

1. s odůvodněním veřejné zakázky „Opravy místních komunikací a jejich součástí“ 

v předloženém znění 

C )  p ov ěřu j e  

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

a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním předběžných informací 

k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“, 

včetně podávání dodatečných informací dle bodu A) 

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s odesláním předběžných informací 

k veřejné zakázce s názvem „Opravy místních komunikací a jejich součástí“, 

včetně podávání dodatečných informací dle bodu A), v případě nepřítomnosti 

Mgr. Lucie Kinter Radičové 

D )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit odůvodněním veřejné zakázky dle bodu B) k projednání na 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem 

T: 23. 2. 2016 

 

59/16 

Vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem 

a činnosti odboru kontroly MmÚ za rok 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem a činnosti odboru 

kontroly MmÚ za rok 2015 

 

60/16 

Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování  

 
Rada města po projednání 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování, oddělení přípravy 

a realizace investic, v celkové výši 1 392,82 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

1 392,82 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, oddělení přípravy a realizace investic, ve výši 1 392,82 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření Kanceláře tajemníka ve výši 183,45 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

183,45 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře tajemníka ve výši 

183,45 tis. Kč v položce „Městský informační systém“ 



3. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 843,27 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních a neinvestičních výdajů ve výši 

843,27 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 843,27 tis. Kč u akce „Změna a aktualizace územního 

plánu“ 

4. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 299,00 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 299,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 299,00 tis. Kč u akce „Ortofotomapa“ 

5. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 1 958,00 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 1 958,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 1 958,00 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP – 

PD-ZOO“ 

6. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 710,27 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 710,27 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 710,27 tis. Kč u akce „Jezero Milada – přístaviště“ 

7. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování výši 300,00 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 300,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 300,00 tis. Kč u akce „Kanalizace Brná III. etapa –

dešťová kanalizace“ 

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

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 5 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 01 ve výši 5 000,00 tis. Kč u akce „Plavecký areál Klíše“  

9. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 2 000,00 tis. Kč 

takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 2 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 03 ve výši 2 000,00 tis. Kč u akce „Stavební úpravy Stadionu 

mládeže“ 
 



10. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 

2 000,00 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

2 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, oddělení přípravy a realizace investic, ve výši 2 000,00 tis. Kč 

v položce na případné demolice 

B )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši 

11 900,00 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

11 900,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 03 ve výši 11 900,00 tis. Kč u akce „Městský stadion -  

dokončení bočních tribun A2, A3“ 

2. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši 

11 419,20 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 

11 419,20 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk.č. 03 ve výši 11 419,20 tis. Kč u akce „Objekt Čelakovského 

č. p. 806/4 – rekonstrukce ubytovny“ 

3. s rozpočtovým opatřením odboru investic a územního plánování ve výši 

13 740,30 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních a neinvestičních výdajů ve výši 

13 740,30 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování sk. č. 03 ve výši 13 740,30 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OIÚP“ 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

                                                                                                    T: 23. 2. 2016 

 

61/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 550 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2015 

nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 550 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 350 tis. Kč (pro služby odpadového hospodářství) 



c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností 

ve výši 200 tis. Kč (enviromentální výchova a veřejná osvěta) 

 

62/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 440 tis. Kč takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených v r. 2015 

nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 440 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

sk. č. 04 o částku 440 tis. Kč na akci „Ultrazvukový detektor hniloby a dutin 

dřeva“ 

 

63/16 

Rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 444,41 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 444,41 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení projektů a dotací ve výši 444,41 tis. Kč v položce rezerva na 

spolufinancování projektů 

 

64/16 

Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - 

východ" na jezeře Milada 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  v souvislosti s akcí "Rekreační území - východ"  
1. se zřízením věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 

1070/64, 1070/85 a 1070/87 v k. ú. Tuchomyšl ve prospěch Statutárního města Ústí 

nad Labem, IČ 00081531 se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 na dobu neurčitou 

spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav elektrického vedení 

včetně příslušenství s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po 

geometrickém zaměření stavby, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného 

břemene za jednorázovou úhradu v předpokládané výši 134.764,-Kč s DPH 

2. s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

inženýrské sítě, se společností ČEZ, a.s., IČ 45274649 dle bodu A) 1. 



B )  uk lád á  

1. panu Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. a 2. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem 

                                                                                    

                                                                                              T:  23. 2. 2016     

 

65/16 

Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce 

majetku 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí  

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o Programu reprodukce majetku „Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb“ 113 310 Ministerstva práce a sociálních věcí 

B )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Dobětice, Šrámkova 

3305/38A, Ústí n. L. – Rekonstrukce prádelny“ do Programu dle bodu A) tohoto 

usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 2 272, 36 tis. Kč vč. DPH 

a předpokládaným spolufinancováním ve výši 568, 09 tis. Kč vč. DPH 

2. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Severní Terasa, V Klidu 

3113/12, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1 269, 9 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 317,5 tis. Kč vč. DPH 

3. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory a azylový dům, Orlická 

2893/1, Ústí n. L. – Rekonstrukce bytových jednotek“ do Programu dle bodu A) 

tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 3 201, 5 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 800, 4 tis. Kč vč. DPH 

4. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Krásné Březno, Rozcestí 

798/9, Ústí n. L. – Rekonstrukce chodníků v zahradě DPS“ do Programu dle bodu 

A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 1000 tis. Kč 

vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 250 tis. Kč vč. DPH 

5. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 

2, Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ 

do Programu dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve 

výši 550, 0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 

137,5 tis. Kč vč. DPH 

6. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Pořízení polohovacích lůžek pro potřeby 

domovů pro seniory zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem“ do Programu 

dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady ve výši 

4 230,0 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši 

1 057,5 tis. Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

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

T: 23. 2. 2016 

 



66/16 

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s úplatným nabytím pozemků p. č. 241 o výměře 418 m
2
 a p. č. 120/4 o výměře 95 

m
2
 včetně budovy čp. 210, vše v k. ú. Lindava, obec Cvikov, okres Česká Lípa za 

celkovou částku 76.950,- Kč 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 23. 2. 2016 

 

 

67/16 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 133/1 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 133/1 o výměře cca 10 m
2
 z celkové výměry 

2284 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

 

 

 

68/16 

RO ODM – oddělení evidence majetku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. RO odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku v celkové výši 

2.864,14 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2.864,14 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku ve výši 1.992,04 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

ve výši 872,10 tis. Kč v položce veřejné osvětlení 

 

 

 



69/16 

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 ve výši 4 781,49 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

4 781,49 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 781,49 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací   

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 753,66 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

4 753,66 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 753,66 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky   

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 544 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

544 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 544 tis. Kč v položce čištění chodníků a vozovek   

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 1 725,40 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

1 725,40 tis. Kč 

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

1 275,40 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. č. 01 

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

450 tis. Kč na akci Informační radary ul. Pražská, sk. č. 04 

 

 

70/16 

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou – dodatek č. 4 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření dodatku č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou osobní dopravou 

 

 



71/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „UL Hrbovická, 

Majakovského – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemku p. č. 318, v k. ú. Předlice 

a k pozemkům p. č. 4184, 4192, v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu 

zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizace a vodovodu, na dobu neurčitou ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, za jednorázovou 

úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku náhrad za zřízení věcného 

břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré 

náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností Severočeská vodárenská společnost a.s., dle podmínek uvedených 

v bodě A)1. 

 

72/16 

Zřízení věcného břemene – služebnosti „Ústí n. L., Nedbalova, 

Kosmonautů, Kosmova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p. č. 1342, 1337, 1313/1, 

1330/1, 1332, 1334, 974, v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu zřízení, 

provozování, údržby a oprav kanalizace a vodovodu, na dobu neurčitou ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469, za jednorázovou 

úhradu, která bude stanovena na základě Sazebníku náhrad za zřízení věcného 

břemene dle skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré 

náklady uhradí oprávněný z věcného břemene 

2 .  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti se 

společností Severočeská vodárenská společnost a.s., dle podmínek uvedených 

v bodě A)1. 

 

73/16 

Záměr prodeje pozemků v zahrádkářské osadě Větruše  

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemků pod stavbami v zahrádkářské osadě Větruše v k. ú. Ústí 

nad Labem užívaných na základě nájemní smlouvy ze dne 16. 8. 2006 

 



74/16 

Záměr prodeje/pronájmu 2 částí pozemku p. č. 359/1 v k. ú. 

Předlice  

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 800 m
2 

v k. ú. 

Předlice za účelem umístění podzemních bezodtokových nádrží  

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 359/1 o výměře cca 1800 m
2 

v k. ú. Předlice za 

těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 20,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: manipulační plocha  

d) nájemce se zavazuje umožnit přístup a příjezd k nemovitostem na pozemcích 

p. č. 366 a 367 v k. ú. Předlice, ke kterým je přes předmět pronájmu přístupová 

cesta 

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

75/16 

Pronájem nebytových prostor – Hrnčířská 65/2 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  pronájem nebytových prostor o výměře 86 m
2
 (prodejna, sklad, WC) v objektu 

Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad Labem fyzické osobě 

podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku panu Van 

Huong Nguyen, IČ 63509075, se sídlem třída Dukelských hrdinů 758, 362 51 

Jáchymov za těchto podmínek: 

a) prosté nájemné ve výši 3.600,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. celkem 309.600,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců 

c) účel nájmu: provozování prodejny s balenými potravinami, tabákem, ovocem, 

zeleninou  

d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

e) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu 

a zásobování, není určen pro zákazníky obchodu 

f) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku 

g) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladců a do pole pro název své 

provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se 

stávajícími nápisy 

h) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače 

i) kauce ve výši 50.000,- Kč bude vrácena až po skončení nájemního vztahu nebo 

použita na případný dluh nájemce vůči městu 

 

 



76/16 

Pronájem pozemků v k. ú. Habrovice – Český rybářský svaz 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem  

1.1. pozemku p. č. 244/2 o výměře 59 m
2
 

1.2. pozemku p. č. 244/36 o výměře 19 m
2
 

1.3. pozemku p. č. 244/37 o výměře 611 m
2
 

v k. ú. Habrovice organizaci Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad 

Labem, Masarykova 242/155, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 00482846 za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: manipulační plocha - obslužný areál rybářů 

 

77/16 

Pronájem pozemku p.č. 162/1 v k.ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu pozemku p. č. 162/1 o výměře 537 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem pro 

společnost ČEZ Teplárenská, a. s., IČ 27309941 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 102,- Kč/m
2
/rok bez DPH, tj. celkem 54.774,- Kč/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: pozemek pod cizí stavbou bez čp/če zapsané na LV 14816 

2. uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ Teplárenská, a. s., IČ 27309941 za 

podmínek dle bodu A)1. po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu 

 

78/16 

Převod pozemků – Městský obvod ÚL - Severní Terasa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 4595 o výměře 670 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem ze svěřeného 

majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do vybraného 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku 

MmÚ 

B )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků  

a) p. č. 4984 o výměře 1712 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

b) p. č. 5177/37 o výměře 1043 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

c) p. č. 5177/21 o výměře 730 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

d) p. č. 5177/23 o výměře 311 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 



e) p. č. 5173/32 o výměře 645 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

f) p. č. 176/215 o výměře 435 m
2
 v k. ú. Dobětice 

g) p. č. 1309/1 část o výměře cca 970 m
2 

v k. ú. Bukov 

ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do 

vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy 

a majetku MmÚ 

2. převod pozemků 

a) p. č. 175/227 o výměře 1998 m
2 

v k. ú. Dobětice 

b) p. č. 175/228 o výměře 2006 m
2
 v k. ú. Dobětice 

c) p. č. 4400/114 o výměře 165 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

d) p. č. 4949/217 o výměře 1396 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

e) p. č. 5177/1 část o výměře cca 10818 m
2 

v k. ú. Ústí nad Labem 

f) p. č. 1175/1 část o výměře cca 6092 m
2
 v k. ú. Krásné Březno 

g) p. č. 4949/305 část o výměře cca 500 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

h) p. č. 4949/573 část o výměře cca 368 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

i) p. č. 4949/572 o výměře 1563 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy 

a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – 

Severní Terasa 

 

79/16 

Převod pozemků – Městský obvod ÚL – město 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků  

a) p. č. 609/7 o výměře 690 m
2
 v k. ú. Vaňov 

b) p. č. 609/8 o výměře 261 m
2
 v k. ú. Vaňov 

c) p. č. 1900/9 o výměře 13 m
2
 v k. ú. Klíše 

d) p. č. 1900/10 o výměře 56 m
2
 v k. ú. Klíše 

e) p. č. 1900/11 o výměře 50 m
2
 v k. ú. Klíše 

ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do vybraného 

majetku Statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a majetku 

MmÚ 

2. převod pozemků 

a) p. č. 3753/1 o výměře 6833 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

b) p. č. 2578/1 o výměře 686 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

c) p. č. 2581/6 o výměře 329 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

d) p. č. 2493/38 o výměře 1358 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy 

a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město 

 

 

 

 

 



80/16 

Převod pozemků – Městský obvod ÚL – Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemků  

a) p. č. 3250 o výměře 12086 m
2
 v k. ú. Střekov 

b) p. č. 4086 o výměře 236 m
2
 v k. ú. Střekov 

c) p. č. 2962/55 o výměře 40 m
2
 v k. ú. Střekov 

d) p. č. 2962/56 o výměře 451 m
2
 v k. ú. Střekov 

e) p. č. 1148/1 o výměře 295 m
2 

v k. ú. Střekov 

f) p. č. 590/4 o výměře 173 m
2
 v k. ú. Svádov 

g) p. č. 2205/1 o výměře 1943 m
2
 v k. ú. Střekov 

z vybraného majetku Statutárního města Ústí nad Labem ze správy odboru dopravy 

a majetku MmÚ do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – 

Střekov 

 

81/16 

Zřízení věcných břemen - služebností „Chabařovice – Jezero 

Milada, centrální kanalizace“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  v souvislosti s akcí "Chabařovice - Jezero Milada, centrální 

kanalizace" 

1. se zřízením věcných břemen k pozemkům zatížených služebností inženýrské sítě 

kanalizačního vedení ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531 

na dobu neurčitou spočívajících v právu zřízení, provozování, údržby a oprav 

kanalizačního vedení včetně příslušenství s tím, že smlouvy o zřízení věcných 

břemen budou uzavřeny po geometrickém zaměření stavby, čímž budou přesně 

vyznačeny rozsahy věcných břemen, s těmito subjekty 

a) Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774 – služebnost 

k pozemkům p. č. 1740/4, 1720/18, 1730/3, 1730/9, 1737/1 v k. ú. Chabařovice 

a pozemku p. č. 1018/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu ve výši cca 

100 Kč/bm 

b) Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

IČ 69797111 – služebnost k pozemkům p. č. 1730/4, 1732 v k. ú. Chabařovice 

za jednorázovou úhradu ve výši cca 107 000 Kč bez DPH 

c) Česká Republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 – služebnost 

k pozemkům p. č. 1722/1, 1720/2, 1736/4 v k. ú. Chabařovice, pozemku p. č. 

1014/151 v k. ú. Předlice, pozemkům p. č. 1070/134, 1070/137, 1070/1, 1817, 

1823, 1840, 1915, 1918/3, 1931, 1926/1 v k. ú. Tuchomyšl a pozemku p. č. 

1488/1 v k. ú. Trmice, bude zřízena bezúplatně s tím, že po dobu výstavby bude 

náhrada za zábory pozemků ve výši 55,- Kč/m
2
/rok  

 

 

 



d) Česká Republika - Palivový kombinát Ústí, s. p., IČ 00007536 za účasti 

Římskokatolické farnosti – děkanství Most – in urbe, IČ 63124963 a Biskupství 

litoměřického IČ 00445126 – služebnost k pozemkům p. č. 1014/45, 1014/90, 

1014/141, 1014/153, 1014/155 v   k. ú. Předlice, bude zřízena úplatně s tím, že 

výše náhrady bude stanovena po vydání majetku církvi 

e) Česká Republika - Správa železniční dopravní cesty, st. o., IČ 70994234 – 

služebnost k pozemkům p. č. 1493/24 a 1524/1 v k. ú. Trmice za jednorázovou 

úhradu ve výši cca 50 000 Kč bez DPH 

f) Ústecký kraj, IČ 70892156, zastoupený příspěvkovou organizací Správa 

a údržba silnic Ústeckého kraje, IČ 00080837 – služebnost k pozemku 

p. č. 924/1 v k. ú. Předlice za jednorázovou úhradu dle ceníku schváleného 

Zastupitelstvem Ústeckého kraje ve výši cca 100 Kč/m
2
 bez DPH 

g) Město Chabařovice, IČ 00556912 – služebnost k pozemkům p. č. 1721/3 a 1734 

v k. ú. Chabařovice za jednorázovou úhradu ve výši 12 600 Kč bez DPH 

h) Město Trmice, IČ 00674010 – služebnost k pozemkům p. č. 1500/1, 599/1, 

1496, 1497, 1495/2 v k. ú. Trmice, bude zřízena bezúplatně 

i) ČEZ, a.s., IČ 45274649 – služebnost k pozemku p. č. 1529/1 v k. ú. Trmice za 

jednorázovou úhradu ve výši cca 1 350 Kč bez DPH 

j) Advanced World Transport, a.s., 47675977 – služebnost k pozemku 

p. č. 1493/15 v k. ú. Trmice za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč/m
2
 

bez DPH 

2. s uzavřením smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen - služebností 

inženýrské sítě kanalizačního vedení dle bodu A)1. 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem                                                                                 

                                                                                               T:  23. 2. 2016     

 

82/16 

Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně 

příslušenství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným nabytím pozemků  

a) p. č. 899/237 o výměře 715 m
2
, ost. plocha - ost. komunikace 

b) p. č. 899/510 o výměře 1 640 m
2
, ost. plocha - ost. komunikace 

c) p. č. 899/511 o výměře 1 302 m
2
, ost. plocha - ost. komunikace 

d) p. č. 899/536 o výměře 8 414 m
2
, ost. plocha - ost. komunikace 

v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem včetně příslušenství (tělesa komunikací, veřejné 

osvětlení) od pana Petra Ryšavého, x xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxx xxxxx, do 

vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem  

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  23. 2. 2016     



83/16 

Bezúplatné nabytí pozemku p. č 389/7 v k. ú. Bukov  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 389/7 o výměře 222 m
2
 v k. ú. Bukov od 

státní organizace Správa železniční dopravní cesty, IČ 70994234, do vlastnictví 

Statutárního města Ústí nad Labem  

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  23. 2. 2016     

 

84/16 

Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu 

mládeže 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s bezúplatným převodem rozestavěné budovy se šatnami, sklady a sociálním 

zařízením v areálu Stadionu mládeže, Skorotická 643/1, Ústí nad Labem, na p. p. č. 

221/1 v k. ú. Bukov od Jiřího Celnera, IČ: 11423471 do vlastnictví Statutárního 

města Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

 

 

85/16 

Zpráva Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města 

Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem 

z kontroly uzavřených nájemních vztahů týkajících se majetku statutárního města 

Ústí nad Labem 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) zahájit jednání se zástupci společnosti Růžový palouček s.r.o. dle doporučení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem 



 

b) zahájit jednání se zástupci společnosti Komerční banka a.s. dle doporučení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva Statutárního města Ústí nad Labem 

c) zahájit jednání se zástupci společnosti TANKTOWN s.r.o. dle doporučení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem 

d) zahájit jednání se zástupci spolku Beach Arena Ústí, z.s. dle doporučení 

Kontrolního výboru Zastupitelstva statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

86/16 

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 617,04 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 

617,04 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 411,14 tis. Kč 

v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 205,90 tis. Kč 

v položce podpora nestátních sociálních služeb 

 

 

87/16 

Revokace usnesení RM č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 a usnesení 

RM č. 21/16 ze dne 13. 1. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 950/15 ze dne 22. 12. 2015 v bodě A) odst. 1,  

a to v celém rozsahu 

2. usnesení Rady města č. 21/16 v bodě A) a to v celém rozsahu  

 

 

 

 

 

 

 



88/16 

Rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb - 

ušetřené finanční prostředky z roku 2015  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 2 081 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

2 081 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 860 tis. Kč 

v položce ostatní činnosti a volnočasové aktivity 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 900,00 tis. Kč 

v položce oblast sportu 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 321 tis. Kč 

v položce podpora nestátních sociálních služeb 

 

89/16 

Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb v oblasti sportu – „Akce mimořádného významu  

pro Statutární město Ústí nad Labem“ a následným uzavřením smluv s těmito 

subjekty: 

a) ALK s. r. o., IČ: 271 53 681, na akci „All Stars Game 2016“ ve výši 90.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 270 43 584, na akci „GRAND PRIX 

ÚSTÍ NAD LABEM V ATLETICE 2016“ ve výši 150.000,- Kč 

c) Mgr. Jan Vácha, RČ: xxxxxx/xxxx, na akci „Cyklozávod jezero Milada 2016“ 

ve výši 120.000,- Kč 

d) SPORTOVNÍ KLUB KAMURA RYU SHOTOKAN, IČ: 661 10 351, na akci 

„XXIX. CZECH KARATE OPEN CUP 2016 – GRAND PRIX KARATE ÚSTÍ 

N. L.“ ve výši 50.000,- Kč 

e) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Závod dračích lodí – 

Den Labe“ ve výši 80.000,- Kč 

f) Ústecká freeridová organizace, o. s., IČ: 226 70 238, na akci  

„UL – LET 2016“ ve výši 200.000,- Kč 

2. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem: 

a) Oldřich Koza, RČ xxxxxx/xxxx, bytem xxxxxxx xxx, xxx xx xxx xxx xxxxx, na 

akce „Helsinki International Masters Indoor Beach Volley Tournament, Master 

Beach Volley Cap d′Agde, Slavanské země Cup“ ve výši 50.000,- Kč 

 

 



B )  n es ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Mimořádné žádosti o dotaci“ tomuto subjektu: 

a) TJ Střekov, z. s., IČ: 005 27 033, na pokrytí nákladů souvisejících s materiálně 

technickým vybavením mládežnických družstev, nákladů spojených s údržbou 

a opravami hrací plochy a sportovního areálu a nákladů na pronájem 

tréninkových a sportovních ploch ve výši 50.000,- Kč 

C )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení 

D) u k l á d á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) poslat vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení 

 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

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

Labem 

         T: 23. 2. 2016 

 

90/16 

Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu  

na léta 2016 – 2019 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zněním předložené „Koncepce města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy 

a sportu na léta 2016 – 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

B) u k l á d á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

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

Labem 

         T: 23. 2. 2016 

 

91/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství - 

úspora finančních prostředků z roku 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OMOŠ ve výši 5 000 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

5 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 5 000 tis. Kč v položce oprava a údržba 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_03-16_90-16.pdf


92/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

a finančního odboru – rezervační vstupenkový systém 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OMOŠ a FO výši 558,20 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva 

o částku 558,20 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 558,20 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

93/16 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

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

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Heleny Dlouhé na funkci ředitelky Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad 

Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace k 30. 6. 2016, v souvislosti 

s jejím odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

1. Heleně Dlouhé, ředitelce Mateřské školy Sluníčko 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost ve školství 

C )  v yh l a šu j e  

1. konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy 

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

D )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

E )  j men u je  

1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Sluníčko, Ústí nad Labem, 

J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové organizace, ve složení: 

     Předseda:  MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

                Členové:   PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí OMOŠ 

   Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství 

Bc. Jarmila Svobodová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce 

  Eva Černá, pedagog MŠ Sluníčko 

F)  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD., vedoucí odboru MOŠ 

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 7. 2016 jmenován 

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

příspěvkové organizace 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_03-16_93-16.pdf


94/16 

Stanovení platů a odměn ředitelů příspěvkových organizací dle 

§ 224 ZP 

 
Rada města po projednání 
  

A )  r e v oku j e   

1. usnesení RM č. 8/16 ze dne 13. 1. 2016 v bodech A) 1. i) a A) 1. nn) 

B )  s t ano vu j e   

1 .  Mgr. Marii Čápové, ředitelce Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 41/2016) 

2. Mgr. Květoslavu Kolaříkovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 

1016/6, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 42/2016) 

3. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 43/2016) 

4. Mgr. Libuši Renové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 2. 2016 (platový výměr č. 44/2016) 

C )  s ch va lu j e   

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

(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 224 zákona 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, odměnu při dovršení 50 let věku 

a) Mgr. Jaroslavě Svobodové, statutární zástupkyni ředitelky Mateřské školy 

Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, příspěvkové organizace, 

(rozhodnutí č. O/1/2016) 

 

 

95/16 

Souhlas s přijetím nadačního příspěvku do vlastnictví příspěvkové 

organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ouhl as í  
1. s přijetím nadačního příspěvku ve výši 300 000 Kč na zajištění a realizaci projektu 

„Otužováním a sportem ke zdraví“ od Nadace ČEZ se sídlem Duhová 1531/3, 140 

53  Praha 4, IČ 26721511, do vlastnictví Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad 

Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace, IČ 44555261 

2. s využitím parcely č. 1515 o výměře 5474 m
2
 v k. ú. Bukov, obec Ústí nad Labem 

pro realizaci projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení a se zhodnocením 

tohoto majetku, neboť majetek získaný činností příspěvkové organizace nabývá 

organizace do vlastnictví zřizovatele 

 

 

 



B) u k l á d á 

1. Mgr. Aleně Kroupové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvkové organizace 

a) zabezpečit realizaci projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení v souladu 

s podmínkami grantového řízení a všemi právními předpisy 

 

 

96/16 

Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí 

RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2015  

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s vyplacením peněžních plnění za druhé pololetí roku 2015 dle § 84, odst. 2 

písm. u) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., členům výborů ZM, kteří nejsou členy 

ZM dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. s vyplacením peněžních darů za druhé pololetí roku 2015 dle § 85, písm. b) zákona 

o obcích č.128/2000 Sb., předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o novele Nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev účinné k 1. 1. 2016 

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit zastupitelstvu města: 

- návrh na vyplacení odměn dle bodu A) tohoto usnesení  

- informaci dle bodu B) tohoto usnesení 

 T: 23. 2. 2016 

 

97/16 

Dohoda o centralizovaném zadávání 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dohody o centralizovaném zadávání s  MVČR na provádění zadávacího 

řízení na výběr dodavatele produktů společnosti Microsoft 

 

 

 

 

 

 



98/16 

Poskytnutí peněžitého daru 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč Taneční skupině Freedom o. s., se sídlem Rabasova 3197/4, 

400 11 Ústí nad Labem IČ: 226 70 904, zastoupené paní ředitelkou Silvií 

Netíkovou, na podporu taneční pohárové soutěže „DANCEMANIA CUP“ 

 

 

99/16 

Statut Městských novin Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. Statut Městských novin Ústí nad Labem v předloženém znění 

 
 

100/16 

Zastoupení města v SESO 

 
Rada města po projednání 

 

A )  d el egu j e  

1. primátora/primátorku města  

a) k zastupování Statutárního města Ústí nad Labem na jednání Severočeského 

sdružení obcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Pavel Dufek                 Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 
 


