Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
4. jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 8. 2. 2017
Usnesení č. 60/17 - 90/17
==================================================================

60/17
Plnění usnesení RM
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci o plnění usnesení Rady města

61/17
Návrh na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou
farností – arciděkanstvím Ústí nad Labem
Rada města po projednání
B) souhlasí
2. s návrhem na mimosoudní narovnání sporu s Římskokatolickou farností –
arciděkanstvím Ústí nad Labem spočívajícím v odkupu pozemků parc. č. 898/371,
898/373 a 898/375, vše v k. ú. Všebořice, obec Ústí nad Labem, za celkovou kupní
cenu ve výši 948.684,- Kč a uhrazením částky 420.000,- Kč z titulu bezdůvodného
obohacení
C) ukládá
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky
a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem k projednání návrh dle bodu
A) 1. tohoto usnesení
T: 5. 4. 2017

62/17
Veřejná zakázka „Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné
vrstvy vozovky“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Štefánikova – velkoplošná obnova
obrusné vrstvy vozovky“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši

3 900 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení
2 . zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Štefánikova – velkoplošná obnova
obrusné vrstvy vozovky“
B) pověřuje
1. Ing. Dalibora Deutsche, referenta odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“, včetně případného
vylučování uchazečů
2 . Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru
a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem
„Štefánikova – velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky“ včetně případného
vylučování uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Dalibora Deutsche
C ) j m e n u j e obálkovou a hodnotící komisi ve složení:
1. řádní členové:
a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM
b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM
c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO
d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO
2. náhradníci:
a) Ing. Petr Hlávka, vedoucí ev. úseku správy, údržby a evidence majetku ODM
b) Pavel Novák, provozní technik odd. správy komunikací ODM
c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí odd. veřejných zakázek PO
d) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO

63/17
Poskytnutí příspěvku na prevenci parazitárních onemocnění
spárkaté zvěře
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí daru Českomoravské myslivecké jednotě, z. s. okresnímu mysliveckému
spolku Ústí nad Labem, IČ 67777881, ve výši 20 000,- Kč na prevenci
parazitárních onemocnění spárkaté zvěře

64/17
Rozpočtové opatření OIÚP – poskytnutí neinvestičního příspěvku
ZOO Ústí nad Labem, p. o. na provoz
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OIÚP a OMOŠ ve výši 95,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 95,00 tis. Kč
u akce „Investiční rezerva OIÚP – PD - ZOO“

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko
školské – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz pro Zoologickou
zahradu Ústí nad Labem, p.o. ve výši 95,00 tis. Kč (na pokrytí běžných
provozních nákladů)

65/17
Prodej části pozemku p. č. 184/1 v k. ú. Dobětice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 184/1 o výměře cca 4 m2 z celkové výměry
11940 m2 v k. ú. Dobětice formou prodeje Vladimíru Komárkovi, xxxxxxxx
xxxx/xx, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 1.200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického
plánu

66/17
Prodej části pozemku p. č. 936/2 v k. ú. Neštěmice
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 936/2 o výměře cca 120 m2 z celkové výměry
540 m2 v k. ú. Neštěmice formou prodeje Luďku a René Vodičkovým, xxxxxx xxx
(xxxxxxxxx xxx), xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) součástí prodeje nesmí být ta část pozemku, na níž je umístěna stavba
komunikace a musí zůstat volný manipulační pás pro potřeby správce
komunikace o min. šíři 1 m podél komunikace
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického
plánu

67/17
Úplatné nabytí části pozemku p. č. 715 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s nabytím části pozemku p. č. 715 o výměře cca 9 m2 z celkové výměry 1465 m2
v k. ú. Brná nad Labem formou prodeje za částku 900,- Kč s tím, že veškeré
náklady na převod včetně geometrického plánu uhradí nabyvatel

68/17
Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 1905/1 v k. ú. Klíše
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 239 m2 z celkové výměry
2063 m2 v k. ú. Klíše
2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1905/1 o výměře cca 470 m2 z celkové výměry
2063 m2 v k. ú. Klíše

69/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1001 o výměře cca 600 m2 z celkové výměry
722 m2 v k. ú. Předlice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 300,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) funkční využití předmětných částí pozemků musí být v souladu s Územním
plánem Ústí nad Labem
d) nabyvatel bere na vědomí, že na předmětný pozemek je uzavřena nájemní
smlouva se třetí osobou
e) nabyvatel před zaměřením provede zaměření veřejného osvětlení a v případě
potřeby bude zřízeno bezúplatné věcné břemeno ve prospěch Statutárního města
Ústí nad Labem spočívajícího v právu strpění veřejného osvětlení
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického
plánu
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
h) složení kauce ve výši 18.000,- Kč na účet Statutárního města Ústí nad Labem do
ukončení termínu přijímání žádostí zveřejněného na úřední desce s tím, že výše
kauce bude zálohou na kupní cenu

i) účastník bere na vědomí, že v případě nebude-li prodej realizován odstoupením
od záměru účastníkem, propadne kauce městu

70/17
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Brná nad
Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1393/1 o výměře cca 1 m2 z celkové výměry
1566 m2 v k. ú. Brná nad Labem

71/17
Snížení nájemného za pronájem novinového stánku
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu novinového stánku ze dne 6. 6. 2011
s Romanem Láchou, IČ 499 21 967, kterým se mění výše nájemného

72/17
Záměr prodeje 2 částí pozemku p. č. 819/4 v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rozhodnutí primátorky v působnosti RM č. 402/16 ze dne 30. 11. 2016
v úplném znění
B) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 60 m2 označené jako díl „A“
pro Františka Minárika, xxxxxxxxxxxx xx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx a části
pozemku p. č. 819/4 o výměře cca 130 m2 označené jako díl „B“ pro manžele Ing.
Moniku a Ing. Dalibora Jonášovi, xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, vše v k. ú.
Předlice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatelé uhradí náklady spojené s převodem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem
e) bezdlužnost žadatelů vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem

73/17
Záměr prodeje části pozemku p. č. 517/1 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodej části pozemku p. č. 517/1 o výměře cca 167 m2 v k. ú. Brná nad
Labem

74/17
Dodatek č. 3 mandátní smlouvy – správa Městského stadionu
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 k Mandátní smlouvě o obstarání správy a údržby „Městského
stadionu“ a výkonu dalších práv a povinností ze dne 11. 12. 2013 ve znění
pozdějšího Dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 2015
s Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvková organizace, IČ 71238301,
kterým se doplňuje seznam spravovaného majetku, pořízeného v rámci dokončené
akce „Městský stadion Ústí nad Labem – dokončení bočních tribun A2 a A3“

75/17
Dohoda o narovnání – Tenis club Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. dohodu o narovnání mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Tenis clubem Ústí
nad Labem, IČ: 18380514 v předloženém znění

76/17
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na akci „Ústí nad
Labem – Strážky kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na
kanalizační síť města Ústí n. L.“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na akci „Ústí nad Labem – Strážky
kanalizace a přepojení ČOV Habrovice na kanalizační síť města Ústí n. L.“

77/17
Rozpočtové opatření ODM – investice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení zasmluvněných, ale
v roce 2016 nečerpaných rozpočtových finančních prostředků do rozpočtu roku
2017 ve výši 3 562 tis. Kč takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši
3 562 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
617,30 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM, sk. 01
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
84,70 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Moskevská – PD, sk. 01
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
80 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Na Spálence – PD, sk. 01
e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku
2 780 tis. Kč na akci Tovární ulice – začlenění cyklistické dopravy, sk. 03

78/17
Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 2.952,45 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
2.952,45 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 2.952,45 tis. Kč
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
finančních prostředků ve výši 300,28 tis. Kč do rozpočtu roku 2017 takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
300,28 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 300,28 tis. Kč

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 161,24 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
161,24 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 161,24 tis. Kč
4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 687,48 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
687,48 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 687,48 tis. Kč
5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku
k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2016 nečerpaných
rozpočtových finančních prostředků ve výši 1.300,75 tis. Kč do rozpočtu roku 2017
takto:
a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce
2016 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši
1.300,75 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku –
oddělení evidence majetku o částku 1.300,75 tis. Kč

79/17
Nabídka odkupu akcií – HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informaci společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760 s návrhem na
odkup 50% podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255
B) nedoporučuje
1. akceptovat předložený návrh společnosti Palírna U Zeleného stromu a. s.,
IČ 27336760 na odkup podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255
C) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 5. 4. 2017
b) jednat s vedením společnosti Palírna U Zeleného stromu a.s., IČ 27336760
o možném odkupu podílu ve společnosti HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o.,
IČ 03261255 po skončení sezóny 2016/2017

80/17
Poskytnutí dotace Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad
Labem, p. o. v roce 2017
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb,
určených na oblast kultury v roce 2017 pro Severočeskou vědeckou knihovnu
v Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci, IČ 000 83 186, v celkové výši
400 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je
částečná úhrada nákladů na „Nákup knihovního fondu v roce 2017 pro pobočky
knihovny, pro lidovou půjčovnu a pro dětské oddělení, které plní městskou funkci
Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem, p. o.“ dle přílohy usnesení.
B) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 5. 4. 2017

81/17
Rozpočtové opatření finančního odboru a odboru kultury, sportu
a sociálních služeb
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OKSS ve výši 1 020,60 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných prostředků ve výši
1 020,60 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 120,60 tis. Kč
v položce oblast sportu
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 800,00 tis. Kč
v položce oblast ostatní činnosti
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku 100 tis. Kč
v položce Vstupenky Ústí

82/17
Stanovy společnosti Metropolnet a. s.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, jako jediný společník Metropolnet, a. s., se Stanovami společnosti
Metropolnet a. s. v předloženém znění

B) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky
a) předložit stanovy společnosti Metropolnet a. s. Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 5. 4. 2017

83/17
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví ZŠ a MŠ Ústí nad Labem,
Jitřní 277, p. o.
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru od Nadace AGROFERT se sídlem
Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČ 24188581 ve výši 49 500,- Kč
do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. na
podporu dětí v rámci projektu Sportovní centra Nadace AGROFERT
B) d ě k u j e
1. dárci za poskytnutí peněžitého daru

84/17
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí
nad Labem, příspěvkové organizace
Rada města po projednání
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění
A) souhlasí
1. s přijetím věcného daru 1 ks kasičky na mince (trychtýř) v hodnotě 94 500,00 Kč
od společnosti ZOO-FREUNDE Dresden e.V. Tiergartenstr. 1, 01219 Drážďany,
Německo DIČ 201/142/02119 do vlastnictví Zoologické zahrady Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
B) děkuje
1. dárci za poskytnutý věcný dar

85/17
Smlouva č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání
v objektu Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem (zdravotní
středisko) na umístění Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p. o.
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. ukončení smlouvy č. 1/2012 o nájmu nebytových prostor v objektu Masarykova

781/318B, Ústí nad Labem mezi MUDr. Janou Dvořákovou, MUDr. Janem
Dvořákem, oba bytem xxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx a Pečovatelskou službou Ústí
nad Labem, příspěvkovou organizací dohodou ke dni 28. 2. 2017
B) schvaluje
1. uzavření smlouvy č. 2/2017 o nájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu
Masarykova 781/318B, Ústí nad Labem mezi MUDr. Janou Dvořákovou
a MUDr. Janem Dvořákem, oba bytem xxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx
a Pečovatelskou službou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací s účinností od
1. 3. 2017
C) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, vedoucí OMOŠ
a) hledat vhodné prostory pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.
v objektech, které jsou v majetku města
T: 1. 1. 2018

86/17
Souhlas s realizací projektu v OP VVV
Rada města po projednání
A) souhlasí
1 . s realizací projektu „Vzděláváme ke šťastnému dětství“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Mateřské škole
Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové organizaci, se sídlem
Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 70225982
2 . s realizací projektu „Veselá školka pro všechny“ v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I v Mateřské škole, Ústí nad
Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové organizaci, se sídlem Vojanova 594/34,
400 07 Ústí nad Labem, IČ 70225966

87/17
Souhlas s podáním žádosti ZŠ Vinařská o dotaci na projekt
v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SLV)
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové
organizace, IČ 44555229 o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních
škol (SVL) na projekt „Komplexní rekonstrukce učebny pro přírodní vědy“

a) se spolufinancováním žadatele ve výši 100 % neuznatelných nákladů projektu
a spolufinancováním zřizovatele ve výši 10% uznatelných nákladů, přičemž
předpokládané celkové náklady na projekt „Komplexní rekonstrukce učebny pro
přírodní vědy“ činí 3 975 000 Kč vč. DPH
b) s předfinancováním projektu z rozpočtu města v celkové výši 3 975 000 Kč
vč. DPH
2. s realizací investičního záměru uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení
3. s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení z rozpočtu
města formou návratné finanční výpomoci
4. v rámci projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení, s prováděním
technického zhodnocení majetku města, který je svěřený zřizovací listinou do
hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvkové
organizaci
B) ukládá
1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
a) po schválení dotace na projekt uvedený v bodě A) 1. tohoto usnesení, zahrnout
předfinancování projektu a spoluúčast zřizovatele ve výši 10% uznatelných
nákladů na projekt do rozpočtu města na rok 2018

88/17
Podání žádosti ZŠ Mírová o dotaci na projekt v rámci Výzvy č. 47
Infrastruktura základních škol (SLV)
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace,
IČ 44553226, o vydání souhlasu zřizovatele s realizací projektu „Propojení ICT
a jazyků v systému moderního vzdělávání“
B) s o u h l a s í
1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové
organizace o dotaci v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na
projekt „Propojení ICT a jazyků v systému moderního vzdělávání“
s předpokládanými celkovými náklady na projekt ve výši 8 528 984,35 Kč vč. DPH
2. s realizací investičního záměru uvedeného v bodě A) 1. tohoto usnesení
3. v rámci projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení, s prováděním
technického zhodnocení majetku města, který je svěřený zřizovací listinou do
hospodaření Základní škole Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové
organizaci
C) d o p o r u č u j e
1. Zastupitelstvu města vydat souhlas
a) se spolufinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1 tohoto usnesení takto
- zřizovatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt
- žadatel ve výši 5% uznatelných nákladů na projekt a 100 % neuznatelných
nákladů na projekt
b) s předfinancováním projektu uvedeného v bodě A) 1. v celkové výši
7 676 085,93 Kč vč. DPH z rozpočtu města formou návratné finanční výpomoci

D) ukládá
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky města
a) předložit návrh dle bodu C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 5. 4. 2017
2. Mgr. Bc. Kamilu Veigendovi, řediteli Základní školy Ústí nad Labem, Mírová
2734/4, příspěvkové organizace
a) v případě nevydání souhlasu zřizovatele s předfinancováním projektu uvedeného
v bodě A) 1. tohoto usnesení, v celkové výši 7 676 085,93 Kč vč. DPH
z rozpočtu města, odstoupit od podání žádosti o dotaci na projekt v rámci výzvy
č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) na projekt „Propojení ICT a jazyků
v systému moderního vzdělávání“
T: 20. 4. 2017

89/17
Změna organizačního řádu MmÚ
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. organizační změny MmÚ s účinností k 1. 3. 2017 takto:
a) převod agendy a 6 zaměstnanců oddělení přestupků z odboru kontroly do odboru
přestupků v dopravě
b) vytvoření oddělení přestupků v odboru přestupků v dopravě
c) přejmenování odboru přestupků v dopravě na odbor přestupkových agend
d) navýšení tabulkových míst na odboru sociálních věcí o 3
e) vytvoření nového oddělení náhradní rodinné péče na odboru sociálních věcí, a to
vydělením ze stávajícího oddělení sociálně právní ochrany dětí, s celkovým
počtem zaměstnanců 9
f) navýšení tabulkových míst na finančním odboru o 2
g) navýšení tabulkových míst na odboru dopravy a majetku o 1
h) navýšení tabulkových míst v kanceláři primátora o 1
i) navýšení tabulkových míst na právním odboru o 1 (přesun 1 tabulkového místa
z odboru hosp. správy na odbor právní)
j) zrušení tiskového oddělení kanceláře primátora s tím, že 3 tabulková místa
tohoto zrušeného oddělení budou řízena přímo vedoucí kanceláře primátora
k) spojení oddělení koncepcí a oddělení proinvestorské politiky v odboru
strategického rozvoje do jednoho oddělení koncepcí s celkovým počtem
zaměstnanců 6
l) zrušení oddělení mimořádných situací v odboru životního prostředí s tím, že
jedno tabulkové místo tohoto zrušeného oddělení bude podřízeno přímo paní
primátorce, druhé přejde na oddělení vodního hospodářství
m) navýšení tabulkových míst na odboru investic a územního plánování o 2
n) vytvoření nového oddělení městského architekta v odboru investic a územního
plánování s celkovým počtem zaměstnanců 3
o) převod agendy a 2 tabulkových míst (informátorky) z oddělení úklidů,
informací, BOZP a PO do oddělení obslužných činností v rámci odboru
hospodářské správy

p) převod agendy a 11 tabulkových míst (uklízečky) z oddělení úklidů, informací,
BOZP a PO do oddělení správy budov v rámci odboru hospodářské správy
q) zrušení oddělení úklidů, informací, BOZP a PO v odboru hospodářské správy
r) vytvoření 2 nových úseků v oddělení správy budov: úsek úklidů I a úsek úklidů
II
2. změnu organizačního řádu MmÚ s účinností od 1. 3. 2017 takto:
a) úpravu znění článku 11 Náměstci primátora dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
b) zrušení odstavce 15.1.2. v článku 15 bez náhrady
c) znění bodu 15. 2. 17. v článku 15 se mění takto: V době nepřítomnosti jsou
zastupováni pověřeným zaměstnancem.
d) úpravu přílohy č. 1 Přehled odborů MmÚ dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
e) úpravu přílohy č. 2 Organizační schéma s počty zaměstnanců v jednotlivých
odborech danou přílohou č.1 důvodové zprávy
f) úpravu přílohy č. 6 organizačního řádu v pracovní náplni činností odboru
přestupků v dopravě, odboru investic a územního plánování, odboru dopravy
a majetku, odboru městských organizací a školství, odboru kultury, sportu
a sociálních služeb dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
3. od 1. 3. 2017 celkový počet 409 zaměstnanců města zařazených do Magistrátu
města Ústí n. L.
B) u k l á d á
1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka
a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve smyslu
bodu A)
T: 28. 2. 2017

90/17
Změny v komisích Rady města Ústí nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci PaedDr. Květoslavy Čelišové, nar. XXXXXX na funkci členky školské
komise ke dni 28. 2. 2017
B) o d v o l á v á s účinností k 28. 2. 2017
1. z funkce předsedy školské komise
a) Mgr. Václava Pěkného, nar. xx. x. xxxx
2. z funkce člena kulturní komise
a) Jana Janečka, nar. x. x. xxxx
3. z funkce člena sociálně zdravotní komise
a) PhDr. Lenku Krbcovou Mašínovou, nar. xx. x. xxxx
4. z funkce člena komise pro životní prostředí
a) Luboše Škalouda, nar. x. x. xxxx
5. z funkce člena školské komise
a) Mgr. Marii Čápovou, nar. x. x. xxxx

C) j m e n u j e s účinností od 1. 3. 2017
1. do funkce předsedy školské komise
a) Mgr. Marii Čápovou, nar. x. x. xxxx
2. do funkce člena kulturní komise
a) PaedDr. Petra Brázdu, nar. xx. x. xxxx
3. do funkce člena komise mládeže a sportu
a) Ing. Radima Bzuru, nar. x. x. xxxx
b) Milana Krejčího, nar. x. x. xxxx
4. do funkce člena komise pro životní prostředí
a) Mgr. Davida Krále, nar. xx. x. xxx
5. do funkce člena školské komise
a) Ing. Mgr. Ladislava Báču, nar. x. x. xxxx
b) Mgr. Václava Pěkného, nar. xx. x. xxxx
6. do funkce člena komise pro územní plánování
a) Ing. Jiřího Macha, nar. xx. x. xxxx
b) Františka Vaněčka, nar. xx. x. xxxx
7. do funkce člena sociálně zdravotní komise
a) Jana Janečka, nar. x. x. xxxx

Pavel Dufek
náměstek primátorky

MUDr. Jiří Madar
náměstek primátorky

