
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

6. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 4. 4. 2018 

Usnesení č. 206/18 - 230/18 

 

 

 

206/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

 

207/18 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 700 tis. Kč takto: 

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

700 tis. Kč 

b) poskytnutí účelové investiční dotace pro MO Střekov v celkové výši 330 tis. Kč,  

sk. 03 na realizaci záměru oživení Střekovského nábřeží, z toho: 

- Střekovské nábřeží – terasa ve výši 250 tis. Kč 

- Střekovské nábřeží – posezení pod skálou ve výši 80 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO Střekov v celkové výši 370 tis. Kč v položce dotace 

pro MO na výkon státní správy a samosprávy – na neinvestiční akce uvedené 

v žádosti MO Střekov ze dne 5. 3. 2018 

 

 

 

 

 

 



208/18 

Rozpočtové opatření odboru OSV a městských obvodů – dotace 

na výkon veřejného opatrovnictví 

 
Rada města po projednání  

 
A) s ch va l u j e   

1. rozpočtové opatření OSV a MO ve výši 2 639 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 639 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – příspěvek na opatrovnictví   

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v celkové výši 2 639 tis. Kč 

v položce dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:  

- MO město      783 tis. Kč 

- MO Severní Terasa  1 044 tis. Kč 

- MO Neštěmice     667 tis. Kč 

- MO Střekov      145 tis. Kč 

 

 

209/18 

Rozpočtové opatření OSV - státní příspěvek na výkon pěstounské 

péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OSV ve výši 3 224 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 3 224 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 3 224 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 6 899,63 tis. Kč takto:  

a) změna stavu na bankovním účtu  MmÚ – zapojení volných prostředků 

na bankovním účtu „Státní příspěvek na pěstounskou péči“ - tř. 8 financování, 

ve výši 6 899,63 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 6 899,63 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče 

3. rozpočtové opatření OSV a OHS ve výši 100 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) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 100 tis. Kč 

v položce účelové prostředky - pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 100 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  



210/18 

Veřejná zakázka „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ 

Nová“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“ takto: 

1. METALL QUATRO spol. s r. o. 

2. Window Holding a. s. 

3. ISMO a. s. 

4. TEPO, spol. s r. o. 

5. Stavební a obchodní společnost Most spol. s r. o. 

6. ELA LITVÍNOV, spol. s r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická a ZŠ a MŠ Nová“, a to 

dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti METALL 

QUATRO spol. s r. o., se sídlem čp. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 615 38 213, 

s nabídkovou cenou ve výši 14 879 806,63 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výměna oken na ZŠ Stříbrnická 

a ZŠ a MŠ Nová“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti METALL QUATRO 

spol. s r. o., se sídlem čp. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČ: 615 38 213 a v případě, 

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

se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém případně třetím místě 

v pořadí 

 

 

211/18 

Veřejná zakázka „Opravy a modernizace sociálních zařízení 

v budově MmÚ“ - výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“ takto: 

1. Develop plus s. r. o. 

2. Studio Jelínek s. r. o. 

3. RAVEK s. r. o. 

 

 

 



B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Opravy a modernizace sociálních zařízení v budově MmÚ“,  

a to dodavatele, který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti Develop 

plus s. r. o. se sídlem J. Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541,  

s nabídkovou cenou ve výši 7 747 676,50 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Opravy a modernizace sociálních 

zařízení v budově MmÚ“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti Develop 

plus s. r. o. se sídlem J. Dobrovského 2162/5, 434 01 Most, IČ: 050 74 541 

a v případě, že dodavatel, který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít 

smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou 

k uzavření smlouvy, dodavateli, který se umístil na druhém případně třetím místě 

v pořadí 

 

 

212/18 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem a ČR – ÚZSVM 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor mezi městem 

a ČR – ÚZSVM 

 

 

213/18 

Žádost o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 25. 5. 2018 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Noc kostelů“ 

b) dne 26. 5. 2018 v době od 14,00 – 22,00 hodin v lokalitě Parku TGM, 

ul. Raisova v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Hudební festival Mezi 

dvorci“ 

c) dne 1. 9. 2018 v době od 10,00 do 13,00 hodin v lokalitě Městských sadů v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Zábavné dopoledne pro děti před zahájením 

školního roku“ 

 

 

 



214/18 

Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO – 

ochrana ovzduší 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Dotační program na poskytování grantů pro oblast životního prostředí 

a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem“  

 

 

215/18 

PZKO - Implementace opatření PZKO – revokace usnesení 

 
Rada města po projednání  

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 104/18, ze dne 14. 2. 2018, a to v celém 

rozsahu 

 

 

216/18 

Smlouva o poskytování záložního zdroje elektřiny a čerpadla mezi 

Povodím Labem s. p. a statutárním městem Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytování záložního zdroje elektřiny a čerpadla mezi 

Povodím Labe, s. p. a statutárním městem Ústí nad Labem 

 

 

217/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka v celkové 

výši 598,68 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu soudržnosti a ze státního 

rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Podpora řízení ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 598,68 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

399,54 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

135,84 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

oddělení řízení ITI, ve výši 63,30 tis. Kč 

 

218/18 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Nevyhazuj 

to, kompostuj“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o: 

a) vyhlášení 103. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního 

programu životní prostředí 

b) podmínkách 103. výzvy Ministerstva životního prostředí ČR v rámci 

Operačního programu životní prostředí 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Nevyhazuj to, kompostuj“ v rámci Výzvy dle 

bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Nevyhazuj to, kompostuj“ ve výši 15 % tj. 150 tis. Kč 

uznatelných nákladů, s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 

1 000 tis. Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Jiřímu Starému, zastupujícímu vedoucího odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 31. 7. 2018 

 

219/18 

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti 

veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou – 

dodatek č. 2 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní 

obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

nad Labem 



220/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 “Cyklistické akce pořádané subjekty 

na podporu cyklistiky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2017 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a s následným uzavřením smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s. (IČ 061 60 964) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecký pohár horských kol 2018“ ve výši 55.000,- Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení na jednání Zastupitelstva města Ústí 

nad Labem 

T: 25. 4. 2018 

 

221/18 

Změna účelu poskytnutí dotace v oblasti kultury 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se změnou účelu poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb, určené na „reprezentaci města na akcích krajského, 

republikového nebo mezinárodního charakteru“ ve výši 100 tis. Kč takto:  

a) Ústecký dětský sbor, z. s. (IČ 22846361), na akci „Umělecké turné Ústeckého 

dětského sboru – Francie 2018“ ve výši 100 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 25. 4. 2018 

 

 

222/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  



a) Bc. Jaroslav Zralý (IČ 86791354) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hard for cÚLture“ ve výši 26.000,- Kč 

 

 

223/18 

Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem v roce 2018 

 
Rada města po projednání 

     

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast kultury v roce 2018 pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (IČ 44555601), v celkové výši 200 tis. Kč a s následným 

uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace jejíž účelem je částečná úhrada nákladů na 

projekt „Podpora aktivit UJEP významných pro město Ústí nad Labem v roce 

2018“ takto: 

a) Historický atlas měst – svazek Ústí nad Labem ve výši 102 tis. Kč 

b) Univerzita třetího věku UJEP v Ústí n. L. – Exkurze 2018 ve výši 49 tis. Kč 

c) Aktivity Vědecké knihovny UJEP ve výši 49 tis. Kč  

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

T: 25. 4. 2018 

 

224/18 

Rozpočtové opatření OKSS a FO  

 
Rada města po projednání 

     
A )  s ch va lu j e  

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

ve výši 235,00 tis. Kč takto: 

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

235,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu 

a sociálních služeb o částku 235,00 tis. Kč v položce oblast kultury 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím peněžitého daru ve výši 235 tis. Kč subjektu Severočeské divadlo, 

s. r. o. (IČ: 22774289), se sídlem Lidické náměstí 1710/10, 400 01 Ústí nad Labem 

na nákup plošiny pro imobilní občany. 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce 

a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

T: 25. 4. 2018 

 

 



225/18 

Finanční vypořádání neinvestičních finančních prostředků 

poskytnutých v roce 2017 Městským službám Ústí nad Labem, 

p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í   

1. s ponecháním finančních prostředků příspěvkové organizaci Městské služby Ústí 

nad Labem, účelově určených na provoz, ale v roce 2017 nedočerpaných, u akce 

„II. etapa opravy zpevněné pochůzné plochy (v úrovni 2. NP) na pozemku 

p. č. 472/176 a 472/181 v k. ú. Krásné Březno,“ v neinvestiční části rozpočtu p. o. 

pro rok 2018, v celkové výši 8 806,76 tis. Kč 

B )  uk lád á  

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí 

nad Labem 

T: 25. 4. 2018 

 

226/18 

Finanční vypořádání neinvestičních finančních prostředků 

poskytnutých v roce 2017 příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. ponechání finančních prostředků příspěvkovým organizacím, účelově určených, 

na provoz, ale v roce 2017 nedočerpaných, v neinvestiční části rozpočtu p. o.  

pro rok 2018, v celkové výši 2 325,45 tis. Kč dle přílohy č. 1 usnesení 

2. u akce „Oprava hřbitovní kaple v Krásném Březně“ změnu názvu na „Rekonstrukce 

hřbitovní kaple v Krásném Březně“ a formu poskytnutých finančních prostředků 

z účelového neinvestičního příspěvku na provoz na investiční příspěvek s tím, 

že nedočerpané finanční prostředky z roku 2017 budou ponechány ve fondu 

investic příspěvkové organizace Městské služby Ústí nad Labem 

 

 

227/18 

Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím 

v roce 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě OMOŠ 

za rok 2017 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_06-18_226-18.pdf


228/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 2 591 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 2 591 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 476 tis. Kč v položce Oprava a údržba 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 ve výši  

300 tis. Kč na akci „DS Chlumec - rekonstrukce plynové kotelny  

vč. projektu“ 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz ve výši 1 815 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na pokrytí nákladů spojených s celkovou opravou dílny u Plavecké 

haly Klíše 

 

 

229/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

174,85 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 174,85 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 ve výši 

174,85 tis. Kč Mateřské škole Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvkové 

organizaci v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy 

02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. – dofinancování  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství v celkové výši 

62,40 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 62,40 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 Ústeckého kraje Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

ve výši 62,40 tis. Kč na mzdové náklady zaměstnavatele  

 

 

230/18 

Rozpočtové opatření kanceláře primátorky  

 
Rada města po projednání 

       

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a kanceláře tajemníka ve výši  

404,50 tis. Kč v rámci projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora ve výši 

404,50 tis. Kč v položce Zprostředkující subjekt 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka   v celkové 

výši 404,50 tis. Kč takto: 

- 307,29 tis. Kč  v položce mzdové prostředky  

- 97,21 tis. Kč  v položce povinné pojistné 

 

 

 

 

 

 

 

                    Pavel Dufek                        Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


