
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 2. 3. 2016 

Usnesení č. 101/16 - 119/16 

 

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

 

 

 

101/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

102/16 

Změna organizačního řádu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 3. 3. 2016 takto: 

a) přesun jednoho tabulkového místa ze živnostenského odboru na správní odbor 

b) počty zaměstnanců města zařazených do jednotlivých odborů magistrátu jsou 

dány přílohou č. 2 organizačního řádu v předloženém znění 

B )  k ons ta tu j e ,  

1. že celkový počet zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Ústí nad 

Labem se k 3. 3. 2016 nemění 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve smyslu 

bodu A) 

T: 4. 3. 2016 

 

 

 

 



103/16 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 400 tis. Kč takto:   

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 

1 400 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO v celkové výši 1 400 tis. Kč v položce dotace pro MO na výkon 

státní správy a samosprávy, z toho: 

- MO město   300 tis. Kč 

- MO Severní Terasa 500 tis. Kč 

- MO Neštěmice  300 tis. Kč 

- MO Střekov  300 tis. Kč    

 

 

104/16 

RO KT a OHS – zapojení dotace z MPO ČR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 

300 tis. Kč -  zapojení účelové neinvestiční dotace z MPO ČR určené na výkon 

činnosti jednotných kontaktních míst (JKM) takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 300 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

180 tis. Kč určenou na úhradu části hrubé mzdy a odměn a úhradu kurzů pro 

zvýšení jazykové kvalifikace zaměstnanců, kteří vykonávají činnost JKM v roce 

2016 takto: 

- mzdové prostředky ve výši 112 tis. Kč 

- povinné pojistné ve výši 38 tis. Kč 

- provozní výdaje (vzdělávání) ve výši 30 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 120 tis. Kč v položce provozní výdaje (úhrada provozních výdajů a nákladů 

spojených s regionální propagací JKM v roce 2016)  

            

 

 

 

 

 

 



105/16 

„Správa a provoz krematoria“ – schválení kvalifikační 

dokumentace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. kvalifikační dokumentaci vč. příloh koncesního řízení s názvem „Správa a provoz 

krematoria“  

B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s koncesním řízením s názvem 

„Správa a provoz krematoria“ 

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s koncesním řízením s názvem 

„Správa a provoz krematoria“, v případě nepřítomnosti Mgr. Lucie Kinter 

Radičové 

C )  j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení:  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Mgr. Miloš Studenovský, vedouci PO 

c) Mgr. Lucie Kinter Radičová, veoucí právního odd. PO 

d) Jan Hodný, technik ODM 

e) Ing. Oldřich Tichý, autorizovaný inženýr a znalec 

2. náhradníci: 

a) Jan Pavelka, ODM 

b) Ing. Jana Houšková, odd. veřejných zakázek PO 

c) Mgr. Petra Seigertschmiedová, právní odd. PO 

d) Ing. Romana Röhrlová, referentka ODM 

e) Ing. Miroslav Harciník, ředitel MSÚL 

 

 

106/16 

Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique 

s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se vzdáním se smluvní pokuty dle nájemní smlouvy č. 1014417 ze dne 30. 1. 2012 

uzavřené mezi městem Ústí nad Labem a společností Mystique s. r. o. 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

T: 20. 4. 2016 

 

 



107/16 

Rozpočtové opatření OHS – převod nedočerpaných fin. 

prostředků 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OHS ve výši 430 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

430 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS v položce provozní výdaje 

částku o 430 tis. Kč 

 

 

108/16 

Rozpočtové opatření OIÚP a OHS - „Interiérové úpravy 

vstupních prostor budovy Magistrátu města Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování a odboru hospodářské 

správy ve výši 1 000,00 tis. Kč na úpravy vstupních prostor budovy Magistrátu 

města Ústí nad Labem takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků 

v celkové výši 1 000,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic a územního 

plánování, oddělení přípravy a realizace investic o částku 920,00 tis. Kč  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

v položce provozní výdaje o částku 80,00 tis. Kč  

 

 

109/16 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace na akci 

„Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace a převedení odpadních vod 

na ČOV Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  
1. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu vodního 

hospodářství ÚK č. 13/SML2413 na akci „Ústí nad Labem, Vaňov – kanalizace 

a převedení odpadních vod na ČOV Ústí nad Labem“ 



110/16 

Úprava usnesení RM č. 78/16 ze dne 10. 2. 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  up ravu j e  

1 .  usnesení RM č. 78/16 ze dne 10. 2. 2016 v bodě B) 2. c) takto: 

a) výměra „165 m
2
“ se nahrazuje výměrou „1282 m

2
“ 

b) ostatní text zůstává nezměněn 

 

 

111/16 

Podání žádosti o příspěvek na hospodaření v lesích 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o příspěvek z Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření 

v lesích Ústeckého kraje dle výzvy ze dne 8. 1. 2016 ve výši 196 680 Kč 

 

 

112/16 

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 3 794,39 tis. Kč takto: 

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

3 794,39 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3 794,39 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky   

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

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

1 000 tis. Kč 

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

1 000 tis. Kč na akci Komunikace Dvojdomí, sk. č. 03 

 

 

 

 



113/16 

Metropolnet a. s. – schválení auditora pro účetní závěrku za rok 

2015  

 
Rada města po projednání  

v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, jako 

jediný společník Metropolnet, a. s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. Ing. Jaroslavu Staňkovou (Komora auditorů České republiky, osvědčení č. 1713, 

DIČ: CZ6453182021, IČ: 44291132) na základě návrhu Představenstva společnosti 

Metropolnet a. s., jako zpracovatele auditu roční závěrky společnosti 

Metropolnet, a. s. z účetní období 2015 

 

 

114/16  

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání  

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

 

A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 29 985 Kč do vlastnictví 

Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové 

organizace, od společnosti EDUin, o. p. s., se sídlem Veslařský ostrov 62, 147 00 

Praha 4, IČ 24706370, na zajištění a realizaci projektu „Třída v přírodě“ 

v programu Extra třída 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši 40 000 Kč do vlastnictví 

Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace, od 

společnosti TRCZ s. r. o., se sídlem Průmyslová 1165, 410 02 Lovosice, 

IČ 26486059 na pořízení učebních pomůcek 

 

115/16 

Souhlas vlastníka s umístěním sídla pobočného spolku v budově 

Pražská 127/53  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s umístěním sídla pobočného spolku s názvem „Asociace TOM ČR, TOM 7104–3. 

VOM“, IČ 71159223 v budově na adrese Pražská 127/53, 400 01 Ústí nad Labem, 

po předložení smlouvy uzavřené dle bodu B) odst. 1. písmeno a) tohoto usnesení 

B )  uk lád á  

1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 



a) uzavřít smlouvu o výpůjčce s pobočným spolkem „Asociace TOM ČR, TOM 

7104 – 3. VOM“, IČ 71159223 na prostory na adrese Pražská 127/53, 400 01 

Ústí nad Labem, s ustanovením, že po ukončení výpůjčky nebude vypůjčitel 

nadále oprávněn využívat předmětnou nemovitost jako své sídlo, přičemž bude 

povinen na příslušném rejstříkovém soudu provést změnu sídla, a to nejpozději 

do 30 dnů ode dne ukončení tohoto smluvního vztahu. V případě porušení této 

povinnosti se vypůjčitel musí ve smlouvě zavázat, že uhradí smluvní sankci 

ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý den prodlení s odstraněním sídla na adrese 

Pražská 127/53, 400 01 Ústí nad Labem. Nárok na náhradu vzniklé škody tím 

není dotčen. 

 

 

116/16 

Stanovisko obce k provedení zápisu změny v rejstříku škol 

a školských zařízení  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s navýšením celkové kapacity Základní umělecké školy Evy Randové, Ústí nad 

Labem, W. Churchilla 4, p. o. z 820 na 950 žáků od 1. 9. 2016 

 

 

117/16 

RO  FO a OMOŠ  - snížení schváleného příspěvku na provoz p. o. 

Městské služby Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru městských organizací a školství 

v celkové výši 3 642 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské v položce příspěvek na provoz p. o. Městské služby Ústí nad Labem 

o částku 3 642 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 408 tis. Kč v položce 

finanční rezerva 

c) snížení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 3 234 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 

 

 

 

 

 

 

 



118/16 

Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad 

Labem za rok 2015 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. souhrnnou zprávu o činnosti kanceláře primátora, kanceláře tajemníka, interního 

auditora a jednotlivých odborů magistrátu za rok 2015 

 

119/16 

Poskytnutí peněžitých darů 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. poskytnutí peněžitého daru  

a) ve výši 10 tis. Kč příspěvkové organizaci Ústeckého kraje Dětský domov 

a Školní jídelna, p. o., IČO: 44555440, se sídlem Truhlářova 16, 400 03 Ústí nad 

Labem, zastoupené paní ředitelkou Mgr. Hanou Melzerovou, MBA, na 

volnočasové aktivity dětí 

b) ve výši 20 tis. Kč Nadačnímu fondu Krajské zdravotní, a. s., se sídlem Sociální 

péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 28707117, zastoupenému panem 

Jiřím Vondrou, předsedou správní rady, na podporu Dětské kliniky Masarykovy 

nemocnice Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 
 


