
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

R o z h o d n u t í   p r i m á t o r k y  
v působnosti RM 

 
ze dne 30. 6. 2016 

266/16 – 273/16 

 

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

 

266/16 

Rozpočtové opatření FO – účelová neinvestiční dotace pro MO 

město 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení účelové neinvestiční dotace 

z Ministerstva vnitra ČR, určené na úhradu nákladů obce, vynaložených 

v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území ve výši 16,03 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 16,03 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) poskytnutí  účelové  neinvestiční  dotace  pro  MO  město  ve  výši 16,03 tis. Kč, 

určenou pro azylové zařízení  

 

 

267/16 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – činnost 

odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,73 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,73 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

47,73 tis. Kč (úhrada činnosti odborného lesního hospodáře za 1. čtvrtletí 2016 pro 

Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice) 

 

 

 

 



268/16 

Rozpočtové opatření  OSR k zajištění zdrojů úhrady sankcí za 

porušení rozpočtové kázně 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje města k zajištění zdrojů úhrady 

sankcí za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 338,18 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

338,18 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

města, oddělení projektů a dotací v celkové výši 338,18 tis. Kč (odvod za 

porušení rozpočtové kázně) na akci „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad 

Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“) 

 

 

269/16 

Rozpočtové opatření ODM – sčítací rámy pro MHD 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 495 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

495 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 495 tis. Kč v položce Dopravní podnik města Ústí nad Labem, a. s. 

 

 

 

270/16 

Rozpočtové opatření OKSS a OHS na investiční akci „Ochranný 

kryt na piano“ 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb a odboru 

hospodářské správy ve výši 75 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb – oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity o částku 

75 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 04, o částku 75 tis. Kč na investiční akci „Ochranný kryt na piano“ 



 

271/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz pro základní školy, 

příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

600 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 600 tis. Kč 

v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvkové organizace ve výši 

200 tis. Kč na zajištění školního a závodního stravování  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace ve výši 

200 tis. Kč na zajištění školního a závodního stravování  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na provoz Základní 

škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvkové organizace ve výši 

200 tis. Kč na pokrytí osobních nákladů zaměstnance vykonávajícího údržbu 

bazénu 

 

272/16 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

760 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 760 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

Činohernímu studiu města Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci ve výši 

760 tis. Kč v rámci „Programu podpory aktivit stálých profesionálních 

divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje“ 

 

 

 



2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

21 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 21 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, 

SNP 2304/6, příspěvkové organizaci ve výši 21 tis. Kč v rámci programu 

„Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT“ 

3. rozpočtové opatření OMOŠ v celkové výši 17 848,28 tis. Kč - zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 

17 848,28 tis. Kč – v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje – 

neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého kraje pro p. o. ze 

sociální oblasti v celkové výši 17 848,28 tis. Kč na podporu sociálních služeb 

v roce 2016 takto: 

- DS Dobětice, p. o.      4 963,28 tis. Kč 

- DS Bukov, p. o.      1 108,44 tis. Kč 

- DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, p. o.    600,00 tis. Kč 

- DS Velké Březno, p. o.     2 464,44 tis. Kč 

- DS Krásné Březno, p. o.     1 569,80 tis. Kč 

- DS Severní Terasa, p. o.     5 095,32 tis. Kč 

- DS Chlumec, p. o.      1 391,20 tis. Kč 

- Pečovatelská služba Ústí nad Labem, p. o.      655,80 tis. Kč 

4. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

150 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 150 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

Domovy pro seniory Velké Březno, příspěvkové organizaci ve výši 150 tis. Kč 

na realizaci projektu „Příspěvek na pořízení chybějícího nebo opotřebeného 

vybavení pro provoz a funkci v sociálních službách v Domově pro seniory 

Velké Březno“ 

 

273/16 

Rozpočtové opatření městské policie – Program prevence 

kriminality 2016 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. výsledek „Programu prevence kriminality v roce 2016“, kde Statutární město Ústí 

nad Labem uspělo s projekty: 

a) Asistent prevence kriminality – realizátor Městská policie Ústí nad Labem 

b) Městská policie dětem – realizátor Městská policie Ústí nad Labem 

c) Myslíme na Vás - realizátor Městská policie Ústí nad Labem 



d) Lepší svět – realizátor Oblastní charita Ústí nad Labem 

2. přidělení povinné finanční spoluúčasti na dílčí projekty uvedené v bodu A) 1., na 

které jsou finance alokovány ve schváleném rozpočtu 2016 v kapitole kanceláře 

primátora v celkové výši 150,95 tis. Kč 

B) s c h v a l u j e 

1. přijetí dotace Ministerstva vnitra ČR v celkové výši 1 118,00 tis. Kč na jím 

schválené projekty dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. rozpočtové opatření městské policie ve výši 1 118,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 118,00 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

1 118,00 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality                          880 tis. Kč 

- Městská policie dětem                                     114 tis. Kč 

- Myslíme na Vás                                                 17 tis. Kč 

- Lepší svět                                                         107 tis. Kč 

3. rozpočtové opatření kanceláře primátora a Městské policie ve výši 150,95 tis. Kč na 

zajištění finanční spoluúčasti v rámci „Programu prevence kriminality 2016“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora o částku 

150,95 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

150,95 tis. Kč v položce prevence kriminality takto: 

- Asistent prevence kriminality                             98 tis. Kč 

- Městská policie dětem                                        34 tis. Kč 

- Myslíme na Vás                                                    5 tis. Kč 

- Lepší svět                                                       13,95 tis. Kč. 

4. uzavření smlouvy s Oblastní charitou Ústí nad Labem, realizátorem projektu „Lepší 

svět“. Obsahem této smlouvy budou dodavatelské služby na realizaci projektu. 

C) u k l á d á 

1. Ing. Pavlu Bakulemu, řediteli Městské policie Ústí nad Labem  

a) uzavřít s Oblastní charitou Ústí nad Labem (realizátorem projektu „Lepší svět“)  

smlouvu o přidělení finančních prostředků z dotace MVČR a Statutárního města 

Ústí nad Labem         

                                                                                                                 T: 30. 7. 2016    

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 


