
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

4. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 14. 1. 2015 

Usnesení č. 99/15 – 141/15  

 

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

 

 

99/15 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

 

100/15 

Rozpočtové opatření FO do rozpočtu roku 2014 – účelové dotace 

z Ministerstva práce a sociálních věcí     

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2014 v celkové výši 

3 546,60 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 - zapojení účelové neinvestiční dotace 

poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky 

prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje v celkové výši 

3 546,60 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ministerstva 

práce a sociálních věcí České republiky pro příspěvkové organizace ze sociální 

oblasti v celkové výši 3 546,60 tis. Kč na zajištění dofinancování sociálních 

služeb takto: 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi  20,00 tis. Kč 

DS Velké Březno  281,90 tis. Kč 

DS Chlumec  94,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa  1 038,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno  1 102,00 tis. Kč 



Pečovatelská služba  12,00 tis. Kč 

DS Dobětice  593,80 tis. Kč 

DS Bukov  404,90 tis. Kč 

 

 

101/15 

Rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru do rozpočtu roku 2014 - účelová 

neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra ČR určená na úhradu nákladů obce 

vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 7,71 tis. Kč  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO město ve výši 7,71 tis. Kč 

určenou pro azylové středisko Předlice 

 

 

102/15 

Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě  

škod v souvislosti s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity Evropské unie) ve 

výši 1 227 299,17 Kč v předloženém znění  

B )  uk lád á  

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) podepsat smlouvu dle předchozího bodu A) 1. tohoto usnesení                                                                                                        

                                                                       T: do 15.1.2015 

 

103/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 

2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 2014 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 - příjmy z VHČ (pronájmy komunikací a 

věcná břemena) odboru  dopravy a majetku  ve  výši 830 tis. Kč 



b) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 1 v položce správní poplatky vytvořených  

nad schválený rozpočet odborem dopravy a majetku ve výši 830 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku do rozpočtu roku 2014 takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy ve výši 250,88 tis. Kč 

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

3 o částku 250,88 tis. Kč na akci „Všebořická – nasvícení přechodu pro chodce“ 

 

 

104/15 

Veřejná zakázka na poskytovatele komunálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o možnostech zadání veřejné zakázky na poskytovatele komunálních 

služeb 

 B )  uk l ádá  

1. Martinu Hausenblasovi, náměstkovi primátora 

a) záhájit přípravu zadávacích podmínek veřejné zakázky na provozovatele 

komunálních služeb v souladu s doporučením dle důvodové zprávy 

 

 

105/15 

Záměr pronájmu nebytových prostor – Hrnčířská 65/2 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 1. 2006, ve znění 

pozdějších dodatků, s Jiřím Kučerou, IČ 19018789, nájemcem nebytových prostor o 

výměře 86 m
2
 v přízemí objektu Hrnčířská č. p. 65 v k. ú. Ústí nad Labem, dle 

článku 3.2. předmětné smlouvy ke dni 28. 2. 2015 

B) s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu nebytových prostor o výměře 86 m
2
 (prodejna, sklad, WC) 

v přízemí objektu Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad 

Labem za těchto podmínek: 

a) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

b) nájemné ve výši 6.000,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

c) možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e) doporučené využití: obchod, kancelář, lékařská ordinace, cestovní kancelář, 

kavárna, cukrárna, vinotéka 

f) pronájem nesmí být za účelem provozování heren, vyvařování jídel a bourání 

masa, prodeje zábavné pyrotechniky, střeliva a hořlavin 

g) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu a 

zásobování, není určen pro zákazníky obchodu 



h) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku 

i) 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 

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

k) nájemce předloží k nabídce podnikatelský záměr 

 

 

106/15 

Svěření pozemků do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – 

Severní Terasa 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. svěření pozemku p. č. 4949/643 o výměře 18786 m
2
, pozemku p. č. 4949/953 o 

výměře 11242 m
2
 a pozemku p. č. 4949/954 o výměře 156 m

2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa 

2. zařazení pozemku p. č. 4949/952 o výměře 363 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem do 

vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy provozního úseku 

Oddělení správy, údržby a evidence majetku Odboru dopravy a majetku Magistrátu 

města Ústí nad Labem 

 
 

107/15 

Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2664/1 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. v rámci stavby „Inteligentní zastávky v Ústí nad Labem“ se zřízením věcného 

břemene k pozemku p. č. 2664/1 v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu 

zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení elektrických zemních 

kabelů NN na dobu neurčitou ve prospěch statutárního města Ústí nad Labem,  

IČ 00081531 (strana oprávněná z věcného břemene), za cenu ve výši 10.000,- Kč 

bez DPH stanovenou dle interního opatření společnosti České dráhy, a. s., na 

základě skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré 

náklady uhradí investor, který je zároveň stranou oprávněnou  

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

inženýrské sítě se společností České dráhy, a. s., IČ 70994226, dle podmínek 

uvedených v bodě A)1. 

B )  uk lád á  

1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  18. 2. 2015     



108/15 

Souhlas se stavbou na p.p.č. 898/267 v k.ú. Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  k ons ta tu j e ,  ž e  

1 .  Statutární město Ústí nad Labem podalo žalobu na určení vlastnictví k pozemku 

p.č. 898/267 v k.ú. Všebořice  

B )  n es ch va lu j e  

1. vydání souhlasu se stavbou „UL, Všebořice, Podhoří 345 – NN“ na pozemku 

p.č. 898/267 v k.ú. Všebořice do doby pravomocného rozhodnutí příslušného soudu  

 

 

 

109/15 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce – Člověk v tísni, o. p. s. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 9. 2013 ve znění 

pozdějšího  dodatku  č.  1   ze   dne  16. 6. 2014 s vypůjčitelem objektu Prostřední  

č. p. 86 na pozemku p. č. 40 v k. ú. Předlice, se společností Člověk v tísni, o. p. s., 

IČ 25755277, kterým se doba výpůjčky prodlužuje do 27. 2. 2015 

 

 

110/15 

Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2015 

pro domovy pro seniory 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro rok 2015, mezi 

zřizovatelem Statutárním městem Ústí nad Labem a příspěvkovou organizací: 

Domovem pro seniory Velké Březno na částku   1 300 tis. Kč    

Domovem pro seniory Dobětice na částku   1 900 tis. Kč  

Domovem pro seniory Krásné Březno na částku   1 000 tis. Kč  

 

 

 

 

 



111/15 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

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

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 15 000 Kč na kulturní a sportovní 

akce pro seniory od Vladislava Bobka, z Ústí nad Labem do vlastnictví Domova pro 

seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizace 

2. s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 4 000 Kč na akci Mikuláš v MŠ 

od Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa do vlastnictví Mateřské školy 

Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace 

3. s přijetím účelově určeného peněžního daru ve výši 6 000 Kč na nákup dětských 

kočárků od společnosti JIDREX s. r. o., Masarykova 93, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 

27278981 do vlastnictví Mateřské školy Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

112/15 

Podání žádostí o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho 

části pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu 

nebo doplňkové ochrany a dotaci na rozvoj infrastruktury obce 

na rok 2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení vlády ČR č. 818 ze dne 30. 10. 2013, kterým se mění usnesení vlády  

č. 543 ze dne 14. 5. 2008, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících 

doplňkové  ochrany  v roce 2008 a v následujících letech, ve znění usnesení vlády 

č. 321 ze dne 3. 5. 2010 

2. zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra  

ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení osob s udělenou 

mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2014  

a v následujících letech  

B )  s ch va lu j e   

1. podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury 

obce na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo 

doplňkové ochrany na území České republiky podle varianty II. A na rok 2015 

v souladu se zásadami uvedenými v bodě A) 2. tohoto usnesení pro následující 

oprávněné osoby: 

a) ABDO TAHA Faruk, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

b) UMAROV Bekbolat, nar. xxxxxxxx, st.přísl. 



       JUMAGALIYEVA Zhanat, nar. xxxxxxxx, st.přísl. 

       AIPKALIEVA Botakoz, nar. xxxxxxxx, st.přísl.

       AIPKALIEVA Sholpan, nar. xxxxxx, st.přísl. 

       UMAROV Abdrachman, nar. xxxxxxxx, st.přísl. 

       UMAROV Abdulla, nar. xxxxxxxxx, st.přísl.

c) ABDELGADIR Ahmed Elmurtaga, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

d) AFZAAL Tahir, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

       TAHIR Rubina, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

       AFZAAL Madiha, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

       AFZAAL Waqar, nar. xxxxxxxxx, st.přísl.

       AFZAAL Talia, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

       AFZAAL Saliha, nar. xxxxxxxxx, st.přísl.  

e) KOSZHANOV Nurlybek, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

       AZIMOVA Marzhan, nar. xxxxxxxxx, st.přísl.

 MYNGTUR Nursulu, nar. xxxxxxxxx, st.přísl.

 MYNGTUR Azat, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

 KOSZHANOVA Mariyam, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

 KOSŽANOVA Eva, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

 KOSŽANOVA Asia, nar. xxxxxxxxx, 

f) FANYAN Shamir, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

 FANYAN Yeranuhi, nar. xxxxxxxxx, st.přísl. 

g) VASYLENKO Iryna, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

 VASYLENKO Sigitas, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 SAVRIJ Nikolaj, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

h) KADYR Sanzhan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 YESSALIYEV Sembay, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 ESALIEVA Nadira, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 JESALIJEVA Mariam, nar. xxxxxxxxx, 

 JESALIJEVA Fatyma, nar. xxxxxxxxx, 

i) BANNIKOV Petr, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 BANNIKOVA Tatyana, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 BANNIKOVA Anastasiya, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

j) ZHANZHIGITOVA Bayan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

 CHIGREYEV Murat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 CHIGREYEV Khassan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 ČIGREJEVA Aisha, nar. xxxxxxxxx,

 ČIGREJEVA Asiya, nar. xxxxxxxxx,

 ČIGREJEV Ali, nar. xxxxxxxxx, 

k) GABDULLINA Raushan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 NURGALIYEV Khamit, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 KHAMITOVA Akkenzhe, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 NURGALIYEV Abdulaziz, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 NURGALIJEV Abdusamat, nar. xxxxxxxxx,

 NURGALIJEVA Salima, nar. xxxxxxxxx, 

l) JUMAGALIYEVA Gulnar, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 SAMIROV Nurlan, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

 KAIYRZHAN Milat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 KAIYRZHAN Abdirakhim, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

 SAMIROV Adam, nar. xxxxxxxxx, 



m) DYUSSUPOV Yerbolat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 KHISMETOVA Aliya, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 DJUSUPOV Mansur Erbolatovich, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 ĎUSUPOV Ismail, nar. xxxxxxxxx, 

 ĎUSUPOVA Sirina, nar. xxxxxxxxx,

n) KONYROVA Gulbara, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.  

 NURGALIYEV Samat, nar. xxxxxxxxx, st. přísl.

 YELEUGALI Zharylgassyn, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 NURGALIEVA Jasin, nar. xxxxxxxxx, st. přísl. 

 NURGALIJEV Abdukhamit, nar. xxxxxxxxx, 

o) LITVINOV Dmitry, nar. xxxxxxxxx, st. příslušnost 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj 

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení 

C )  zmo cňu j e   

1. Ing. Radku Jakoubkovou, zástupkyni vedoucí OŠKSS 

a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

 

 

113/15 

Otevření dvou přípravných tříd na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, p.o. pro školní rok 2015/2016 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. otevření dvou přípravných tříd na ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6,  p.o. pro 

školní rok 2015/2016 

 

 

114/15 

Jmenování ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 6.1.2015 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Denisu Bukorovou 

a) do funkce ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 

652/14, příspěvkové organizace od 1.2.2015 na období 6 let 

C )  s t ano v í    

1. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace  



a) plat s účinností od 1.2.2015 (platový výměr č. 31/2015) 

D )  p ov ěřu j e   

1. vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení 

 

 

115/15 

Revokace usnesení Rady města 

 
Rada města po projednání 

 
A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města č. 60/14 a ze dne 2. 12. 2014 v bodě B), odst. 1 a 2 

B )  j men u je  

1. předsedou Školské komise:  Mgr. Václava Pěkného 

2. členy Školské komise:    Mgr. Janu Hájkovou 

                                                               Mgr. Marii Čápovou 

                                               Mgr. Alenu Kroupovou 

                                               Mgr. Martina Noska 

                                               RNDr. Alenu Chvátalovou, Ph.D. 

                                               MUDr. Julii Preclíkovou 

 

116/15 

Dodatek č. 1 k „Zásadám upravujícím poskytování dotací 

v oblasti sportu“ 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch v a l u j e 

1. dodatek č. 1 k „Zásadám upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města 

Ústí nad Labem v oblasti sportu a činnosti mládeže“ 

 

117/15 

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. v likvidaci - 

rezignace členů správní rady 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci členů Správní rady Činoherního divadla města Ústí nad Labem, o.p.s. 

v likvidaci (IČ 286 77 129) ke dni 8. 12. 2014 v následujícím složení: 

a) PaedDr. Jan Eichler, dat. nar. xxxxxxxxx 

b) PhDr. Jana Müllerová, PhD., dat. nar. xxxxxxxxx 

c) Petr Vlasák, dat. nar. xxxxxxxxx 



118/15 

Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, 

příspěvková organizace – navýšení celkové kapacity školní 

kuchyně  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s navýšením celkové kapacity školní kuchyně Mateřské školy Dobětice, Ústí nad 

Labem, Rabasova  3207/45,  příspěvková  organizace ze 226 na 256 strávníků 

 
 

119/15 

Odměňování 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 1.1.2015 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 1/2015) 

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

100/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 2/2015) 

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

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

3/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 4/2015) 

e) Mgr. Jana Linhartová, Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 5/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 6/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 7/2015) 

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

1432/5, příspěvková organizace (platový výměr č. 8/2015) 

i) Mgr. Radka Janíková, Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 9/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 10/2015) 

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

323/3A, příspěvková organizace (platový výměr č. 11/2015) 

l) Mgr. Václav Pěkný, Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, 

příspěvková organizace (platový výměr č. 12/2015) 

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



příspěvková organizace (platový výměr č. 13/2015) 

n) Zdeňka Kubíková, Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 

12/43, příspěvková organizace (platový výměr č. 14/2015) 

o) Helena Dlouhá, Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 

601/1, příspěvková organizace (platový výměr č. 15/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 16/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 17/2015) 

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

Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace (platový výměr č. 18/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 19/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 20/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 21/2015) 

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

3207/45, příspěvková organizace (platový výměr č. 22/2015) 

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

příspěvková organizace (platový výměr č. 23/2015) 

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

organizace (platový výměr č. 24/2015) 

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

organizace (platový výměr č. 25/2015) 

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

s dětmi, příspěvková organizace (platový výměr č. 26/2015) 

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

organizace (platový výměr č. 27/2015) 

bb) Jana Černá, Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

(platový výměr č. 28/2015) 

cc) Jaroslav Haidler, Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková 

organizace (platový výměr č. 29/2015) 

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

(obecní zřízení), v platném znění, plat s účinností od 1.2.2015 

a) Jaroslavu Haidlerovi, pověřenému řízením Činoherního studia města Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace (platový výměr č. 30/2015) 

3. 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  

a)  Miloslavě Hamanové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace (rozhodnutí č. 1/2015) k ocenění 

pracovních zásluh při odchodu do starobního důchodu dne 31.1.2015 

B )  po v ěřuj e   

1. vedoucí odboru ŠKSS  

a) k podpisu platových výměrů uvedených v bodě A) 1. písmeno a) - bb) tohoto 

usnesení  
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Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelové dotace z MMR do rozpočtu roku 2014  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb do rozpočtu 

roku 2014 ve výši 26,82 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 26,82 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb; oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci, ve výši 26,82 tis. Kč na úhradu nákladů na mimoškolní výchovu 

dětí a mládeže 

 

 

121/15 

Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické 

zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b er e  n a  v ědo mí  

1. rezignaci MVDr. Přemysla Rabase na členství v komisi pro výběrové řízení na 

ředitele Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

B )  rev oku j e  

1. bod C) usnesení RM č. 84/14a 

C )  j men u je  

1. komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Zoologické zahrady 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:  Jaroslav Haidler, člen RM 

    Členové:   Ing. Jiří Trávníček, ředitel ZOO Plzeň 

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha a prezident Unie českých a  

slovenských zoologických zahrad 

                        Ing. Roman Horský, ředitel ZOO Zlín 

                        Pavel Štěpař, člen RM  

 Mgr. Martin Krsek, člen ZM 

 Ing. Radka Jakoubková, zástupce vedoucí OŠKSS 
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Zřízení Komise mládeže a sportu RM 
 

Rada města po projednání 

 

A) z ř i z u j e 

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

znění pozdějších změn a doplňků, s účinností od 14. 1. 2015  

1. Komisi mládeže a sportu Rady města Ústí nad Labem 

B) j m e n u j e  

1. předsedou Komise mládeže a sportu:  Milana Krejčího, nar. xxxxxxxxx 

2. členy Komise mládeže a sportu:  Mgr. Jana Tvrdíka, nar. xxxxxxxxx 

              Mgr. Miroslava Přikryla, nar. xxxxxxxxx 

   Mgr. Vladislava Pelikána, nar. xxxxxxxxx 

   Mgr. Jana Musila, nar. xxxxxxxxx 

      Romana Macka, nar. xxxxxxxxx 

     Vladimíra Evana, nar. xxxxxxxxx 
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„Inteligentní zastávky“ – schválení vyhlášení výběrového řízení na 

zhotovitele 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. vyhlášení výběrového řízení  na zhotovitele akce  „Inteligentní zastávky“ formou 

otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném 

znění 

B) u k l á d á 

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města MmÚ 

a) předložit Radě města zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele 

akce  „Inteligentní zastávky“ 
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„IPRM Mobilita“ – jmenování komise pro otevírání obálek, 

posouzení a hodnocení nabídek 

 
Rada města po projednání 

 
A) r e v o k u j e 

1. usnesení Rady města ze dne 10. 2. 2014 č. 79/14 B) 2. a 3. 

 



B) j m e n u j e 

1. komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na 

akci: „Inteligentní zastávky“ – výběr zhotovitele 

               ve  složení: 

členové:     náhradníci: 

       a) Pavel Štěpař    f) Bc. Martin Mata, MBA 

       b) Ing. Dalibor Dařílek      g) Roman Vlček 

       c) Ing. Eva Šartnerová              h) Lenka Matulová 

       d) Mgr. Vít Zíka               i) Ing. Petra Pokorná 

       e) Mgr. Miloš Studenovský     j) Mgr. Lucie Kinter Radičová  

2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na akci 

„Elektronický odbavovací systém pro cestující“ – výběr dodavatele ve složení: 

členové:     náhradníci: 

       a) Pavel Štěpař    f) Bc. Martin Mata, MBA 

       b) Ing. Dalibor Dařílek      g) Roman Vlček 

       c) Ing. Eva Šartnerová              h) Lenka Matulová 

       d) Mgr. Vít Zíka               i) Ing. Petra Pokorná 

       e) Mgr. Miloš Studenovský     j) Mgr. Lucie Kinter Radičová  
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Rozpočtové opatření odboru rozvoje města do rozpočtu roku 2014 

– „Ústí nad Labem – Strážky kanalizace a přepojení ČOV 

Habrovice na kanalizační síť“  – přijetí dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové  opatření odboru rozvoje města do rozpočtu roku 2014 ve výši 

12 020,80 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 12 020,80 tis. Kč – dotace 

z Ministerstva zemědělství  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, o 

částku 12 020,80 tis. Kč na akci „Ústí nad Labem – Strážky kanalizace a 

přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť“  
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Informace o programovém období 2014-2020, informace o 

přípravě nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 
 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informace o průběhu příprav integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace pro uplatnění integrované územní investice (ITI ÚChA) 



B )  uk lád á  

1 .  Ing. Josefovi Zikmundovi, primátorovi města 

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

 

 

127/15 

Změna složení Řídicích výborů IPRM Centrum a IPRM Mobilita, 

Řídicích skupin projektů IPRM Mobilita a IPRM Centrum, 

PREVENT a Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020           

 
Rada města po projednání 

 
A )  o d v o l á v á  

1. Ing. Víta Mandíka z funkce: 

a) člena Řídícího výboru IPRM Mobilita 

b) člena Řídícího výboru IPRM  IOP 

c) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

d) člena Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

ÚL 2015 - 2020 

2. Josefa Macíka z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM Mobilita 

b) člena Řídící skupiny projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“ 

c) člena Řídící skupiny projektu „Dobudování obratiště a točny“ 

d) člena Řídící skupiny projektu „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů 

zastávek“ 

e) člena Řídící skupiny projektu „Management IPRM Mobilita“ 

f) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

g) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

h) člena Řídící skupiny projektu „Management IPRM 

3. Bc. Zuzanu Kailovou z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM Mobilita 

b) člena Řídícího výboru IPRM  IOP 

c) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

d) člena Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

ÚL 2015 - 2020 

e) člena Řídicí skupiny projektu PREVENT 

4. Pavla Bočka z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM Mobilita 

b) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

c) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

d) člena Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

ÚL 2015 - 2020 

5. MUDr. Pavla Dlouhého z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM Mobilita 

b) člena Řídící skupiny projektu „Elektronický odbavovací systém pro 

cestující“ 



c) člena Řídící skupiny projektu „Inteligentní zastávky“ 

d) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

e) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

6. Mgr. Lenku Kindlovou z funkce: 

a) člena Řídící skupiny projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“ 

b) člena Řídící skupiny projektu „Dobudování obratiště a točny“ 

c) člena Řídící skupiny projektu „Management IPRM  

7. Miloslavu Válkovou z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

8. Ing. Jaroslava Táborského z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

9. Ing. Aleše Klicnara z funkce: 

a) člena Řídicího výboru IPRM IOP 

10. Bc. Marcela Běhounka člena ZM: 

a) člena Řídicího výboru IPRM Centrum 

11. Mgr. Jana Tvrdíka, starostu MO – město 

a) člena Řídicího výboru  

12. PaedDr. Jan Eichlera z funkce: 

a) člena Řídicí skupiny projektu PREVENT 

13. Mgr. Kamilu Liškovou z funkce: 

a) člena Řídící skupiny projektu PREVENT 

14. Mgr. Jiřího Javorčáka z funkce: 

a) člen Řídicí skupiny projektu „Inteligentní zastávky“ 

B )  j m e n u j e  

1. Bc. Terezu Kubákovou, referentku odd. str. rozvoje, do funkce: 

a) tajemník IPRM Centrum 

2. Bc. Lenku Suchou, referentku odd. str. rozvoje, do funkce: 

a) člen Řídící skupiny Management IPRM Centrum 

3. Bc. Jakuba Dubišara, referenta odd. str. rozvoje, do funkce: 

a) člen Řídící skupiny projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“ 

b) člen Řídící skupiny projektu „Dobudování obratiště a točny“ 

4. Ing. Josefa Zikmunda, primátora města, do funkce: 

a) člen Řídící skupiny Management IPRM Mobilita 

b) člen Řídící skupiny Management IPRM Centrum 

5. Martina Hausenblase, MBA, náměstka primátora, do funkce: 

a) místopředseda Řídícího výboru IPRM Mobilita 

b) místopředseda Řídicího výboru IPRM Centrum 

c) člen Řídicí skupiny projektu „Inteligentní zastávky“ 

d) člen Řídící skupiny projektu „Elektronický odbavovací systém pro cestující“ 

e) člen Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020 

6. Bc. Martina Matu, náměstka primátora, do funkce: 

a) předseda Řídicího výboru IPRM Mobilita 

b) člen Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020 

7. Bc. Janu Bohuňkovou, náměstkyni primátora, do funkce 

a) člen Řídicí skupiny projektu PREVENT 

8. Ing. Josefa Matějku, člena ZM, do funkce: 

a) člen Řídicího výboru IPRM Mobilita 



b) člen Řídící skupiny projektu „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů 

zastávek“ 

9. Pavla Štěpaře, člena RM, do funkce: 

a) předseda Řídicího výboru IPRM Centrum 

b) člen Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020 

10. Pavla Kariku, místostarosta MO – město, do funkce: 

a) člen Řídicího výboru IPRM Centrum 

11. Yvetu Tomkovou, starostku MO – Neštěmice, do funkce:  

a) předseda Řídícího výboru IPRM  IOP 

b) člen Řídicí skupiny projektu PREVENT 

12. Milana Krejčího, člena RM, do funkce: 

a) místopředseda Řídicího výboru IPRM IOP 

b) člen Řídící skupiny projektu „Obnova vozového parku trolejbusů“ 

c) člen Řídící skupiny projektu „Dobudování obratiště a točny“ 

13. Mgr. Davida Daduče, člena RM, do funkce: 

a) člen Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020 

14. Ing. arch. Janu Hroudu, člena ZM, do funkce: 

a) člen Řídicí skupiny projektu Příprava a zpracování Strategie rozvoje města ÚL 

2015 – 2020 
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Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské 

správy do rozpočtu roku 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a odboru hospodářské správy do 

rozpočtu roku 2014 výši 69,80 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 69,80 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 69,80 tis. Kč 

v položce sociálně-právní ochrana dětí 
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Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

č.OS201420000348 mezi provozovatelem kolektivního systému 

EKO-KOM, a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. uzavření   Smlouvy   o   zajištění  zpětného  odběru  a   využití   odpadů   z   obalů 

č. OS201420000348 mezi provozovatelem kolektivního systému EKO-KOM, a.s. a 

Statutárním městem Ústí nad Labem, která by měla nahradit stávající Smlouvu o 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS200520000923 uzavřenou 

dne 21.12.2005 mezi provozovatelem kolektivního systému EKO-KOM, a.s. a 

Statutárním městem Ústí nad Labem 
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„Dodatek č. 1 „Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ 

mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností ASEKOL 

s.r.o.  
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. navýšení počtu kontejnerů (o objemu 2,15 m
3
) o 10 kusů určených pro ukládání 

drobných elektrozařízení a baterií na pozemcích statutárního města Ústí nad Labem 

2. uzavření „Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi společností 

ASEKOL s.r.o. a Statutárním městem Ústí nad Labem 
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„Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru 

odpadního textilu, sběr prostřednictvím stacionárních 

kontejnerů“ mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a 

společností Koutecký s.r.o 
 

Rada města po projednání 

 

A )  schva luje  
1. schvaluje navýšení počtu kontejnerů společnosti KOUTECKÝ s.r.o. o celkem 20 ks 

2. roční příspěvek ve výši 2000 CZK, který bude poskytován společností 

KOUTECKÝ s.r.o za každý stávající a nový kontejner umístěný na území města od 



ledna 2015 

3. uzavření „ Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního 

textilu“, sběr prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi společností 

KOUTECKÝ s.r.o. a Statutárním městem Ústí nad Labem 
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Oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. předložené oznámení koncepce SEA „Národní plán povodí Labe“, jehož 

oznamovatelem jsou Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství, 

zpracované podle § 10, písm. c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 7 citovaného 

zákona 
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Rozpočtové opatření odboru životního prostředí do rozpočtu roku 

2014 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové  opatření  odboru životního prostředí do rozpočtu r.2014 ve výši  

2 533,6 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 – zapojení účelové investiční dotace od 

Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 2 533,6 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 

2 533,6 tis. Kč, na investiční akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov 

Čertovka“ 

2. rozpočtové  opatření  odboru  životního prostředí do rozpočtu r.2014 ve výši  

149,04 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 – zapojení účelové investiční dotace od 

Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 149,04 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí ve výši 

149,04 tis. Kč, na investiční akci „Prevence sesuvů a skalních řícení – Vaňov 

Čertovka“ 
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Rozpočtová opatření městské policie do rozpočtu 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2014 ve výši 95,10 tis. Kč           

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 95,10 tis Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace z MVČR 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce 

„Asistent prevence  kriminality“ o celkovou částku 95,10 tis. Kč  takto: 

- mzdové prostředky APK o 70,97 tis. Kč 

- povinné pojistné APK o 24,13 tis. Kč 

2. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2014 ve výši 90,10 tis. Kč          

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 90,10 tis. Kč – zapojení účelové           

neinvestiční dotace z Úřadu práce 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce          

„Vzdělávejte se pro růst“  o celkovou částku 90,10 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky VPP o  67,82 tis. Kč 

- povinné pojistné VPP o 22,28 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2014 ve výši  3,5 tis. Kč           

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3,5 tis. Kč – zapojení účelové  

neinvestiční dotace z MVČR     

b) zvýšení  neinvestiční  části   výdajového   rozpočtu  městské policie o částku 

3,5 tis. Kč v položce výdaje 
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Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. žádost o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 2015 

2. povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality 2015 

B) u k l á d á 

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

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

kriminality 2015 na Krajský úřad Ústeckého kraje 

T: 31. 1. 2015 
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Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2015 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1 .  Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2015 
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Poskytnutí dotací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací 

a) ve výši 15 tis. Kč pobočnému spolku Klub svazu PTP, se sídlem Šumavská 

3101/21, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 44557868, zast. panem Otakarem Hálou, 

předsedou klubu, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností klubu 

b) ve  výši  30 tis.  Kč  panu Miroslavu Smrčkovi, trvalým bydlištěm xxxxxxxxx, 

400 03, Ústí nad Labem, narozen xxxxxxxxx, za mimořádný sportovní výkon 

na Mistrovství ČR 
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Poskytnutí finančního daru 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch v a l u j e  

1. poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč paní Evě Krivošičové,  r.č. 

xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx, 403 31 Ústí nad Labem xxxxxxxxx 
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Zastavení přípravných prací na elektronickém zápisu do základní 

školy 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pozastavení přípravných prací k vytvoření elektronické podpory pro zápis žáků do 

základních škol, zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem jako  

příspěvkových organizací 
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Prodloužení výzvy k předkládání žádostí o dotace v oblasti 

kultury 
 

 

Rada města po projednání 

 
A) s o u h l a s í   

1. s prodloužením uzávěrky výzvy k předložení žádosti o dotaci v oblasti kultury 

(tzv. malé kultury)  do dne 15. února 2015 

B) u k l á d á  

1. vedoucí odboru ŠKSS 

a) zajistit zveřejnění změny termínu dle bodu A) tohoto usnesení 
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Památka Ivana Dejmala – zpráva II 
 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e  n a  v ě d o m í  

1. další informace o občanské aktivitě připomenout památku Ivana Dejmala  - 

tzv. Memoriál I. Dejmala 

 

 

 

 

 

 

 

             Bc. Jana Bohuňková                Martin Hausenblas, MBA 

           náměstkyně primátora                                                  náměstek primátora 

 
 




