
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. 2019 

Usnesení č. 53/4R/19 – 80/4R/19 

 

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

 

 

53/4R/19 

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 

B) s c h v a l u j e 

1. změnu termínu plnění usnesení č. 675/17 na 31. 12. 2019 

C) r e v o k u j e 

1. usnesení RM č. 162/18 bod B) ze dne 7. 3. 2018 

 

 

54/4R/19 

Rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu – úprava příjmů 

ve tř. 4 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření v příjmové části rozpočtu v celkové výši 3 223,31 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2018 takto: 

a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o celkovou částku 3 223,31 tis. Kč takto: 

- 1 391,11 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-neinvestiční 

- 502 tis. Kč v položce účelové transfery ze stát. rozpočtu-investiční 

- 1 148,77 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-neinvestiční 

- 169,43 tis. Kč v položce ostatní přijaté transfery-investiční 

- 12 tis. Kč v položce neinvestiční přijaté transfery od obcí 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŽP o částku 952 tis. Kč 

v položce odd. ochrany ovzduší, odpad. hospodářství a samosprávních činností 

(projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“) 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu KP o částku 439,11 tis. Kč 

v položce zprostředkující subjekt ITI 



d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 1 148,77 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

e) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO o částku 671,43 tis. Kč, 

sk. č. 03 u inv. akce „Investiční rezerva“ 

f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru přestupkových agend 

o částku 12 tis. Kč  

 

55/4R/19 

Ponechání účelově určených finančních prostředků městskému 

obvodu Neštěmice do rozpočtu r. 2019                

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. ponechání finančních prostředků městskému obvodu Neštěmice (poskytnutých 

v rámci SR na rok 2018) účelově určených, ale v roce 2018 nečerpaných, do 

rozpočtu MO r. 2019 ve výši 4 623,64 tis. Kč, určených na investiční akci 

„Vybudování parkovací plochy v sídlišti Na Skalce“ 

 

56/4R/19 

Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov – výběr 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Velkoplošné 

opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“ takto: 

1. INSKY spol. s r.o. 

2. SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

3. DOKOM FINAL s.r.o. 

4. Reader & Falge s.r.o. 

5. Vodohospodářské stavby s.r.o. 

B )  ro zh odu j e  

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné 

zakázce s názvem „Velkoplošné opravy komunikací v MO Ústí n. L. - Střekov“, a 

to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle 

zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. 

společnosti INSKY spol. s r.o., se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, 

IČ: 006 71 533, s nabídkovou cenou ve výši 894 282 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošné opravy komunikací 

v MO Ústí n. L. - Střekov“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti INSKY spol. s r.o. se 

se sídlem Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 006 71 533. V případě, že 

dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se 

https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_909.html


zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se 

umístil v pořadí na druhém, případně třetím místě. 

 

57/4R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad 

Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí 

nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ s předpokládanou hodnotou plnění 

ve výši 3 000 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad 

Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. 

Štefánikova)“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. 

Štefánikova)“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 

nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Bc. Klára Uličná, provozní technik odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

b) Leona Hubená, provozní technik odd. údržby majetku ODM 

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

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

58/4R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace 

U Tonasa“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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



U Tonasa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 700 000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace 

U Tonasa“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

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

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

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

59/4R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Velkoplošná oprava komunikace 

Neštěmická“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

Neštěmická“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3 500 000,- Kč bez DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikace 

Neštěmická“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 



C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

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

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

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

 

60/4R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky “Velkoplošná oprava komunikací 

v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v 

MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

1 200 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Velkoplošná oprava komunikací v MO 

Ústí n. L. – Severní Terasa“ 

B )  p ov ěřu j e  

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

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“, 

včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“, 

včetně případného vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti 

Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  o bá lk o v ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM  

b) Roman Vlček, vedoucí odd. údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

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

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

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

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 



 

61/4R/19 

Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. etapa – navýšení 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  navýšení předpokládané hodnoty veřejné zakázky „Velkoplošná oprava chodníku 

Jizerská – IV. etapa“ o 100 tis. Kč na celkovou předpokládanou hodnotou plnění ve 

výši 550.000,- Kč bez DPH 

 

 

62/4R/19 

Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ouh l as í  

1. se záměrem převodu podílu města Ústí nad Labem v obchodní společnosti Tepelné 

hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o. 

2. se započetím úkonů směřujících k ocenění podílu města Ústí nad Labem v obchodní 

společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.  

B )  uk lád á  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

Labem 

T: 18. 2. 2019 

 

 

63/4R/19 

Žádost o změnu OZV č. 6/2011 

 
Rada města po projednání 

 
A) b ere  n a  v ědo mí  

1. postoupenou žádost p. Janečka o změnu obecně závazné vyhlášky města Ústí nad 

Labem č. 6/2011 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 

her 

B )  n es ouh l as í  

1. se změnou obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem č. 6/2011 o regulaci 

provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her dle přiložené žádosti 

 

 



64/4R/19 
Změna ve složení majetkové komise a finančního výboru 

 
Rada města po projednání 

 
A) o dv o lá vá  k e  dn i  14. 1. 2019 

1. z funkce člena Majetkové komise Rady města Ing. Danu Koppovou 

B )  j men u je  k e  dn i  15. 1. 2019 

1. Ing. Jaromíra Hůlu, nar. 

a) do funkce člena Majetkové komise Rady města 

C )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Ing. Jany Procházkové na funkci členky Finančního výboru ZM 

D )  s ouh l as í  

1. s návrhem na jmenování Michala Neustupy, nar. do funkce člena 

Finančního výboru ZM 

E )  uk lád á  

1. Mgr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města 

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

Labem 

T: 18. 2. 2019 

 

 

65/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – 

státní příspěvek na výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV do rozpočtu roku 2018 ve výši 12 tis. Kč – pokrytí 

nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 

dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce 

s rozšířenou působností takto:  

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 12 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 12 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

2. rozpočtové opatření OSV a KT do rozpočtu roku 2018 ve výši 90 tis. Kč na pokrytí 

nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným 

dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce 

s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 90 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 90 tis. Kč 

v položce Městský informační systém 

3. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 10 tis. Kč na 

pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci 



a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro 

obce s rozšířenou působností takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 10 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 10 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

 

 

66/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 – dotace 

na sociálně-právní ochranu dětí  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV a OHS do rozpočtu roku 2018 ve výši 39,8 tis. Kč určené 

na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany 

dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 39,8 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociálně-právní ochrana dětí    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 39,8 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

67/4R/19 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 – 

dotace na výkon sociální práce 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření OSV, KT a OHS do rozpočtu roku 2018 v celkové výši 

13,03 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 13,03 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o celkovou částku 12,03 tis. 

Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky ve výši 9 tis. Kč 

- v položce povinné pojistné ve výši 3,03 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 1 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

 

 

 



 

68/4R/19 

Rozpočtové opatření FO a OHS – upgrade vyvolávacího systému 

SpO 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

75 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 75 tis. Kč v položce povozní výdaje 

 

 

69/4R/19 

Jmenování členů Komise prevence kriminality 

 
Rada města po projednání 

 
A )  j men u je   

1 .  členy Komise prevence kriminality: 

a )  plk. Mgr. Vladimíra Danyluka, nar. 

b )  Ing. Pavla Bakuleho, nar. 

 

 

70/4R/19 

RO městské policie - Program prevence kriminality na místní 

úrovni 2018 (investice) do rozpočtu roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1 .  rozpočtové opatření městské policie do rozpočtu roku 2018 ve výši 531,56 tis. Kč 

takto: 

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

„Kamerový systém“ o částku 531,56 tis. Kč 

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

531,56 tis. Kč  u akce „Záznamové zařízení MKDS“ 

  

 

 

 



 

 

71/4R/19 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství 

do rozpočtu roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

v celkové výši 945,43 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté 

z MŠMT v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 945,43 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 945,43 tis. Kč v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

– Výzvy 02_18_063 – Šablony II. takto: 

- Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvkové 

organizaci ve výši 506,98 tis. Kč 

- Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové 

organizaci ve výši 438,45 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

ve výši 180,08 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 180,08 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Programu 

pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 

2017 – 2020, Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 180,08 tis. Kč  

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství do rozpočtu roku 2018 

ve výši 173,83 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého 

kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 173,83 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domovu 

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

z programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 – malý dotační 

program“ ve výši 173,83 tis. Kč  

 

 

 



72/4R/19 

Souhlas s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s umístěním sídla spolku Sportovní klub Spolchemie, IČ 442 26 161 v budově 

Plavecké haly Klíše na adrese U Koupaliště 575/11, 400 01 Ústí nad Labem 

 

73/4R/19 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 

 

A )  v yh l ašu j e  

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

Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvkové organizace 

B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu konkursního řízení dle přílohy usnesení 

C )  j men u je  

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

Bezručova 323/7, příspěvkové organizace, ve složení: 

    předseda:  Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora  

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

   Mgr. Petra Fiklíková, státní správa ve školství 

Bc. Pavla Pospíšilová, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Vladimíra Vosecká, Česká školní inspekce 

  Bc. Barbora Umanová, pedagog MŠ Pohádka 

D )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2019 jmenován 

nový ředitel Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvkové organizace 

 

74/4R/19 

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rezignaci Mgr. Libuše Renové na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy 

a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace ke dni 



31. 7. 2019 v souvislosti s jejím odchodem do starobního důchodu 

B )  d ěku j e  

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

Jitřní 277, příspěvkové organizace 

a) za její dlouholetou výchovnou, pedagogickou a řídící činnost 

ve školství 

C )  v yh l ašu j e  

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

a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 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 Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, příspěvkové organizace, ve složení: 

    Předseda:  Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora  

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

   Mgr. Jindra Šteflová, státní správa ve školství 

Mgr. Alena Zábojníková, Krajský úřad Ústeckého kraje 

   Mgr. Stanislava Kudrmannová, Česká školní inspekce 

  Mgr. Zdenka Topinková, pedagog ZŠ a MŠ Jitřní  

Vlastimil Bříza, člen školské rady ZŠ a MŠ Jitřní 

F)  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit konkursní řízení tak, aby byl od 1. 8. 2019 jmenován 

nový ředitel Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, Jitřní 277, 

příspěvkové organizace 

 

75/4R/19 

Schválení nového odloučeného pracoviště DDM  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. zřízení místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb „středisko volného 

času – dům dětí a mládeže“ Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvkové organizace na adrese 

Skorotická 846, Ústí nad Labem 

 

 

76/4R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ 

od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČO 



24231509, do vlastnictví: 

a) Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové organizace ve 

výši 118 296,00 Kč na období 1. 1. 2019 – 28. 6. 2019 

b) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace ve výši 

9 212,00 Kč na období 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019 

2. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na částečné pokrytí nákladů spojených 

s konáním akce „STOLETÁ DISKOTÉKA“ do vlastnictví Kulturního střediska 

města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, od dárce: 

a) HELGOS s. r. o., Revoluční 206, 400 01 Ústí nad Labem, ve výši 5 000,00 Kč 

b) Požární služby Ústí nad Labem spol. s r.o., Drážďanská 7a, 

400 07 Ústí nad Labem, ve výši 5 000,00 Kč 

3. s přijetím věcných darů od společnosti GLOBUS ČR, k. s., Kostelecká 822/75, 

196 00 Praha 9 – Čakovice, IČO 63473291, do vlastnictví Kulturního střediska 

města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, v celkové hodnotě 4 077,00 Kč, 

jako ceny pro vítěze soutěže O nejlepší ústecké rohlíčky 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

77/4R/19 

Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 

2019 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. Plán kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na rok 2019 

 

78/4R/19 

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace II.“ - schválení akceptace dotace z Operačního 

programu Technická pomoc 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 51272/2018-55/1 

z Operačního programu Technická pomoc ze dne 19. 11. 2018 

2. informace o podmínkách čerpání dotace z Operačního programu Technická pomoc 

B) s c h v a l u j e  

1. přijetí dotace ve výši 4 670 320,00 Kč z Operačního programu Technická pomoc 

ze dne 19. 11. 2018 formou akceptace Podmínek v monitorovacím systému 

ISKP2014+ 

 

 



79/4R/19 

Poskytnutí peněžitého daru  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. poskytnutí peněžitého daru ve výši 20 tis. Kč zákonnému zástupci prvního občánka 

města Ústí nad Labem roku 2019, paní Martině Strohové, nar. 1984, trvale 

bytem , Ústí nad Labem 

 

 

80/4R/19 

Jmenování Rady seniorů 
 

Rada města po projednání 

 

 

A) s t a n o v u j e 

1. funkční období Rady seniorů jako poradního orgánu Rady města Ústí nad Labem 

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

B) j m e n u j e 

1. předsedkyni Rady seniorů: PeadDr. Květoslavu Čelišovou         

2. členy Rady seniorů:  

a) Milenu Černou 

b) Mgr. Věru Frankovou 

c) Ladislava Frodla 

d) Jiřího Brodského 

e) Jiřího Dospěla 

f) Evu Živnůstkovou 

g) Milana Honse 

3. tajemnici Rady seniorů: Mgr. Lenku Jaremovou, OKSS MmÚ 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

    náměstkyně primátora                                                 primátor města 

 
 






