
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. 2. 2019 

Usnesení č. 82/6R/19 – 148/6R/19 

 

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

 

 

82/6R/19 

Pověření zastupitele přípravou koncepce „Kancelář architektury 

města“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. s pověřením Ing. arch. Jana Hroudy 

a) vypracováním koncepce „Kanceláře architektury města“, s finančním 

omezením pro maximalistickou verzi budoucího ročního rozpočtu této 

Kanceláře ve výši 30 000 tis. Kč a předložením této koncepce na jednání 

Zastupitelstva města Ústí nad Labem, a to nejpozději 16. 9. 2019  

2. s uzavřením dohody o provedení práce mezi statutárním městem Ústí nad Labem 

a Ing. arch. Janem Hroudou za účelem zpracování koncepce dle bodu A) 1. a) 

tohoto usnesení 

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 

 

 

 

83/6R/19 

Jmenování určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací 

dokumentace 
 

Rada města po projednání 

 

A )  d opo ru ču j e  Za s t up i t e l s tvu  měs ta  j men ov at  

1. Ing. Evu Fialovou, radní města 

a) do funkce určeného zastupitele pro projednávání územně plánovacích 

dokumentací města Ústí nad Labem a jejich změn s účinností od  18. 2. 2019 



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 

 

84/6R/19 

Velkoplošná oprava komunikace Kojetická – I. etapa – výběr 

dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

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

oprava komunikace Kojetická – I. etapa“ takto: 

1. STRABAG a. s. 

2. Vodohospodářské stavby s. r. o. 

3. Insky spol. s r. o. 

4. DOKOM FINAL s. r. o. 

5. Skanska a. s. 

6. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

7. Raeder & Falge s. r. o. 

 

 

85/6R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

49 800 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce budovy MmÚ – 

přepážkové centrum“ – zhotovitel stavby 

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 „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, 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 „Rekonstrukce budovy MmÚ – přepážkové centrum“ – zhotovitel 

stavby, 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. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Ing. Petra Šináglová, referentka odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent odd. přípravy a realizace investic OIÚP 

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

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

 

 

86/6R/19 

Změna v orgánech obchodní společnosti FK Ústí nad Labem, a. s. 

 
Rada města po projednání 

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.   

 

A )  o dv o lá vá  k e  dn i  4 .  2 .  20 19  
1. z funkce člena představenstva společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.: 

a) Martina Beneše 

b) Bc. Libora Zajíčka 

2. z funkce člena dozorčí rady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.: 

a) Jana Linharta 

b) Josefa Macíka 

B )  v o l í  k e  dn i  5 .  2 .  2 01 9  

1. členem představenstva společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.: 

a) Miloše Musila, nar.

b) Ing. Igora Babíka, nar. 

c) Bc. Libora Zajíčka, nar.

2. členem dozorčí rady společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.: 

a) Jiřího Petružálka, nar. 

b) Martina Beneše, nar. 

 

87/6R/19 

Změna v orgánech obchodní společnosti Dopravní podnik ÚL a. s. 

 
Rada města po projednání 

dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších právních 

předpisů v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a. s.  

 

A )  o dv o lá vá  k e  dn i  4 .  2 .  20 19  
1. z funkce člena představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a. s.: 

a) Ing. Michala Pavelku 



b) JUDr. Ilonu Tajchnerovou 

c) Petra Valtu 

d) Ing. Libora Turka 

2. z funkce člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem 

a. s.: 

a) Pavla Kašpara 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. uplynutí funkčního období JUDr. Karolíny Žákovské PhD. ve funkci členky dozorčí 

rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s. 

C )  v o l í  k e  dn i  5 .  2 .  2 01 9  

1. členem představenstva společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.: 

a) Martina Prachaře, nar.  

b) Ing. Jiřího Valentu, nar. 

c) Ing. Igora Babíka, nar. 

d) Petra Křivana, nar. 

e) Ing. Libora Turka, nar.  

2. členem dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a. s.: 

a) Mgr. Jana Tvrdíka, nar. 

b) JUDr. Karolínu Žákovskou, Ph.D., nar. 

D )  b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o podnikatelských aktivitách Petra Křivana a Ing. Igora Babíka 

E )  s ouh l as í  
1. s podnikatelskými aktivitami Petra Křivana a Ing. Igora Babíka ve smyslu ust. 

§ 442 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

 

 

88/6R/19 

Změna v orgánech obchodních společností THMÚ s. r. o. a 

AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města 

Ústí nad Labem s. r. o. takto: 

a) Ing. Ladislav Šimek, MBA 

b) Zdeněk Putna 

2. s návrhem na odvolání členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

takto: 

a) Mgr. Lenka Jaremová 

b) Mgr. Jan Tvrdík 

3. s návrhem na odvolání jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s. r. o. takto: 

a) Bc. Marcel Běhounek 

4. s návrhem na volbu členů dozorčí rady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí 

nad Labem s. r. o. takto: 

a) Radek Veselý, nar. 

b) Mgr. Jan Tvrdík, nar.



5. s návrhem na volbu členů dozorčí rady společnosti AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

takto: 

a) Bc. Jan Cibrik, nar. 

b) MUDr. Al-Eraidi Hilmi Mahmoud, nar. 

6. s návrhem na jmenování jednatele společnosti AVE Ústí nad Labem s. r. o. takto: 

a) Ing. Igor Babík, nar.

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 

 

 

89/6R/19 

Labská paroplavební společnost, o. p. s. v likvidaci 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o ukončení likvidace společnosti Labská paroplavební společnost, o. p. s. 

v likvidaci, IČ 28725476 

B )  s ouh l as í  

1. s konečnou zprávou o průběhu likvidace obecně prospěšné společnosti Labská 

paroplavební společnost, o. p. s. v likvidaci, IČ 28725476 

2. s výmazem obecně prospěšné společnosti Labská paroplavební společnost, o. p. s. 

v likvidaci, IČ 28725476 z obchodního rejstříku 

 
 

90/6R/19 

Dodatek č. 2 ke směrnici RM č. 1/2016 – Správa pohledávek 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  s  ú čin n os t í  od  5 .  2 .  20 19  

1. dodatek č. 2 ke směrnici Rady města Ústí nad labem č. 1/2016 – Správa pohledávek 

 

91/6R/19 

Výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele 

MSÚL 

 
Rada města po projednání 

 
A )  v yh l ašu j e  

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Městských služeb 

Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 



B )  s ch va lu j e  

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení 

C )  j men u je  

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí 

nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení: 

předseda:  Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města 

členové: Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

2. komisi pro výběrové řízení na ředitele Městských služeb Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace, ve složení: 

    předseda:      Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města  

               členové:   Ing. Věra Nechybová, náměstkyně primátora 

 Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora 

 Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

 Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

     Ing. Radka Jakoubková, vedoucí PTO OMOŠ  

 JUDr. Karolína Žákovská,Ph.D., zastupitelka města  

D )  uk lád á  

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

a) organizačně zabezpečit výběrové řízení tak, aby byl od 1. 7. 2019 jmenován 

nový ředitel Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové organizace 

 

 

92/6R/19 

Svěření automobilu do správy Městského obvodu Ústí nad Labem 

– Neštěmice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. svěření automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI, RZ 4U2 5605 do správy Městského 

obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice (dále jen MO Neštěmice), a to za těchto 

podmínek: 

a) svěřený automobil bude používán pouze pro zajištění činností Úřadu MO 

Neštěmice  

b) veškeré výdaje na provoz, údržbu a opravy automobilu bude hradit MO 

Neštěmice na své náklady 

c)  pojištění automobilu je zahrnuto v „pojistné smlouvě o pojištění souboru vozidel 

statutárního města Ústí nad Labem“ a pojistné tedy bude hradit Magistrát města 

Ústí nad Labem 

d) MO Neštěmice je povinen vést řádné záznamy o provozu, údržbě a opravách 

automobilu a tyto záznamy předat po ukončení užívání spolu s automobilem 

statutárnímu městu Ústí nad Labem 

e)  MO Neštěmice je povinnen bezodkladně hlásit veškeré škodní události vzniklé 

v souvislosti s provozem svěřeného automobilu 

f)   automobil se svěřuje do správy MO Neštěmice na dobu určitou do 31. 12. 2022 

 



 

93/6R/19 

Rozpočtové opatření OŽP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v r. 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 516,96 tis. Kč 

takto: 

a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ, vytvořených 

v r. 2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 2 516,96 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení ochrany ovzduší, odpadového hospodářství 

a samosprávných činností v celkové  výši 2 403 tis. Kč takto: 

- 1 814 tis. Kč (Studie proveditelnosti  - Regulační řád v Ústí nad Labem) 

-    589 tis. Kč  (Pořízení drtičů zahradního odpadu) 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

v položce oddělení vodního hospodářství ve výši 113,96 tis. Kč (Aktualizace 

digitálního povodňového plánu) 

 

 

94/6R/19 

Rozpočtová opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 288,70 tis. Kč do rozpočtu 2019 

takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 1 288,70 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

1 288,70 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření městské policie k zapojení účelově určených a zasmluvněných, 

ale v roce 2018 nečerpaných investičních prostředků ve výši 924,77 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 924,77 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

924,77 tis. Kč z toho: 

                    199,40 tis. Kč na akci „ Kamerový systém“, sk. č. 04 

                    725,37 tis. Kč na akci „Program Manažer pro MP“ , sk. č. 04 

3. rozpočtové opatření odboru městská policie ve výši 496,10 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových  neinvestičních výdajů ve výši 

496,10 tis. Kč 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městská policie o částku 

496,10 tis. Kč takto: 

- v položce mzdové prostředky 370  tis. Kč 

                       - v položce povinné pojistné 126,10 tis. Kč 

 

95/6R/19 

Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. dílčí projekty z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad 

Labem na rok 2019 :  

    podíl podíl   požadovaná   celkové 

realizátor název projektu města Kč 

města 

% dotace Kč náklady Kč 

Městská policie MP dětem 48000 34,29 92000 140000 

Městská policie Myslíme na Vás 12000 10,71 100000 112000 

Oblastní charita I – legal 42600 30,30 98000 140600 

Spirála Začít znovu 6000 10,00 54000 60000 

Spirála Šance pro všechny 9000 10,98 73000 82000 

Celkem   117600 22,00 417000 534600 

 
Tříletý projekt APK 

Městská policie APK 2019-2021 582000 10,18 5133000 5715000 

 
2. podání žádostí o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2019 za jednotlivé projekty z Programu prevence kriminality města Ústí nad 

Labem na rok 2019 

3. povinnou finanční spoluúčast obce na Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2019 

B) n e s c h v a l u j e 

1. dílčí projekt z Programu prevence kriminality na místní úrovni města Ústí nad 

Labem na rok 2019 :  

    podíl podíl   požadovaná   celkové 

realizátor název projektu města Kč 

města 

% dotace Kč náklady Kč 

Člověk v tísni Nudu už ne, děkuji! 44000 30,14 102000 146000 

Celkem   44000 30,14 102000 146000 

C) u k l á d á  

1. Bc. Ireně Modlíkové, koordinátorce prevence kriminality města Ústí nad 

Labem 

a) předložit žádosti o státní účelovou dotaci z Programu prevence kriminality 

na místní úrovni 2019 na Ministerstvo vnitra ČR    

                                                                                                                   T: 15. 2. 2019 



96/6R/19 

SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. přípravnou, analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné 

městské mobility 

2. Akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

B)  u k l á d á   

1. Mgr. Ing. Petrovi Nedvědickému, primátorovi města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení přípravnou, 

analytickou a návrhovou část SUMF – strategický rámec udržitelné městské 

mobility a akční plán SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility 

 

T: 18. 2. 2019 

97/6R/19 

Rozpočet DSO Jezero Milada na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. rozpočet Dobrovolného svazku obcí Jezero Milada na rok 2019 a Střednědobý 

výhled rozpočtu na roky 2020-2021  

 

98/6R/19 

Výše členského příspěvku DSO Jezero Milada 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. členský příspěvek statutárního města Ústí nad Labem Dobrovolnému svazku obcí 

Jezero Milada pro rok 2019 ve výši 375.215,- Kč 

 

99/6R/19 

Rozpočtová opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OSR k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 160,00 tis. Kč do rozpočtu 

2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 160,00 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OSR sk. č. 04 ve výši 

160,00 tis. Kč u projektu Forget Heritage                          

2. rozpočtové opatření OSR k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 3 725,06 tis. Kč do 

rozpočtu 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 3 725,06 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení koncepcí, 

v celkové výši 776,90 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení cestovního 

ruchu, v celkové výši 206,27 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR, oddělení projektů 

a dotací, v celkové výši 2 741,89 tis. Kč 

 

100/6R/19 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem – 

ustanovení politika 

 
Rada města po projednání 
 

A) u s t a n o v u j e 

1. Mgr. Tomáše Vlacha, náměstka primátora města Ústí nad Labem, narozeného dne 

a) politikem Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

 

101/6R/19 

Studie proveditelnosti U SMART Zone – uzavření Smlouvy o 

poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e  n a  v ě d o m í  

1. stav přípravy Studie proveditelnosti U SMART Zone 

B) s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury 

 
 

102/6R/19 

Participativní rozpočet – elektronické hlasování 

 
Rada města po projednání 
 

A) s c h v a l u j e  

1. spuštění veřejného elektronického hlasování v rámci Participativního rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem „Ústečané společně“ 



2. termín elektronického hlasování v rámci Participativního rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem „Ústečané společně“ od 11. 2. 2019 do 28. 2. 2019 

 

 

103/6R/19 

Rozpočtová opatření OIÚP – zapojení účelově určených a 

zasmluvněných finančních prostředků 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 4 061,02 tis. Kč do 

rozpočtu 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 061,02 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 01 ve výši 

10,89 tis. Kč u akce „Úspora energií ZŠ a MŠ“ 

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

35,28 tis. Kč u akce „Rekonstrukce Letního kina – sanace“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP sk. č. 03 ve výši 

4 014,85 tis. Kč u akce „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“ 

2. rozpočtové opatření OIÚP k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale 

v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků ve výši 43,93 tis. Kč do rozpočtu 

2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 43,93 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení GIS ve výši 

43,93 tis. Kč  

B) s o u h l a s í 

1. s rozpočtovým opatřením OIÚP, oddělení přípravy a realizace investic, k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných finančních 

prostředků ve výši 15 300,00 tis. Kč do rozpočtu 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů  v celkové výši 

15 300,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OIÚP, oddělení přípravy 

a realizace investic, ve výši 15 300,00 tis. Kč na případné demolice  

C) u k l á d á 

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

                                                                                                                           T: 18. 2. 2019 

 

 

 

 



104/6R/19 

Demolice objektu k bydlení Na Větruši č. p. 145/7, Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. zahájení přípravných prací pro účely výběrového řízení na zhotovitele demolice 

objektu k bydlení Na Větruši č. p. 145/17, Ústí nad Labem                           

 

 

105/6R/19 

Dodatky k mandátním a příkazním smlouvám – Městské služby 

Ústí nad Labem, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby 

Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy centra města Ústí nad Labem 

a výkonu dalších práv a povinností, z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 

1. 1. 2019 

2. uzavření dodatku k příkazní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby 

Ústí nad Labem, IČ 71238301, o obstarávání správy a zajištění provozu  

parkovacích garáží a veřejného prostoru „Zanádraží“  (Revitalizace městského 

centra II. etapa, 2. stavba), z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2019 

3. uzavření dodatku k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Městské služby 

Ústí nad Labem, IČ 71238301, o správě areálu Větruše a výkonu dalších práv 

a povinností, z důvodu zvýšení mzdových tarifů od 1. 1. 2019 a následného 

zprovoznění občerstvení v objektu sportoviště od 1. 6. 2019 

 

 

106/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(neinvestiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku 

k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných 

rozpočtových finančních prostředků ve výši 3.524,69 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 

takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3.524,69 tis. Kč 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 3.524,69 tis. Kč v položce oddělení evidence majetku 

 

107/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení evidence majetku 

(investiční část výdajového rozpočtu) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 79,00 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

79,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku sk. č. 03 ve výši 79,00 tis. Kč u akce „Trafostanice – 

Městský stadion“ 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 240,00 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

240,00 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 04 ve výši 240,00 tis. Kč u akce „Městský 

stadion – doskočiště, skok vysoký“ 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 174,71 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

174,71 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 04 ve výši 174,71 tis. Kč u akce „Nákup 

motorgenerátoru 632KVA + příslušenství Městský stadion ÚL“ 

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 144,12 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

144,12 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk. č. 03 ve výši 144,12 tis. Kč u akce „Odklonění 

věže šikmého kostela – informační cedule“ 

5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 337,59 tis. Kč do 



rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů v celkové výši 

337,59 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku – 

oddělení evidence majetku, sk.č. 01 ve výši 337,59 tis. Kč u akce „Revitalizace 

Parku Míru - PD“ 

 

 

108/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení údržby majetku – investice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 216,80 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 216,80 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

01 ve výši 2 216,80 tis. Kč na akci Projektové práce na akce ODM  

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 4 060 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 4 060 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 4 060 tis. Kč na akci Modernizace parkovacího systému 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 723,95 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 1 723,95 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 1 723,95 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace Moskevská 

4. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 2 000 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 2 000 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 2 000 tis. Kč na akci Rekonstrukce komunikace U Městských domů 

5. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 900,10 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním investičních výdajů ve výši 900,10 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 

03 ve výši 900,10 tis. Kč na akci Veřejné osvětlení - rozšíření 

 

 

109/6R/19 

Rozpočtová opatření ODM – oddělení údržby majetku 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 1 765,29 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 1 765,29 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 1 765,29 tis. Kč v položce Veřejné osvětlení 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 392,87 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 392,87 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 392,87 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 3 891,66 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 3 891,66 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 3 891,66 tis. Kč v položce Rozvoj cyklistiky 

 

 

 

110/6R/19 

Rozpočtové opatření ODM – údržba a opravy místních 

komunikací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru dopravy a majetku k zapojení účelově určených 

a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 34 250,73 tis. Kč 

do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 34 250,73 tis. Kč 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku ve 

výši 34 250,73 tis. Kč v položce Údržba a opravy místních komunikací 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora města 

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

Labem 

                                                                                      T: 18. 2. 2019 

 

111/6R/19 

Bělehradská – měření hluku – informace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o provedeném měření hluku z provozu na pozemní komunikaci v ul. 

Bělehradská 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) jednat s Krajskou hygienickou stanicí v Ústí nad Labem 

T: 30. 6. 2019 

 

 

112/6R/19 

Smlouva o provozování lanové dráhy Na Větruši – Dodatek č. 9 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 9 smlouvy „O veřejných službách v přepravě cestujících 

(lanová dráha)“ 

 

 

113/6R/19 

Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících – Dodatky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících na 

trolejbusové dráze k zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Ústí nad 

Labem“ 

2. uzavření dodatku č. 3 smlouvy „o veřejných službách v přepravě cestujících 

veřejnou linkovou (autobusovou) dopravou k zajištění dopravní obslužnosti 

statutárního města Ústí nad Labem a jeho příměstských oblastí“ 

 



 

114/6R/19 

Zřízení chodníku podél silnice č. III/25839 Ústí nad Labem, 

ul. Hostovická 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 3734/3 v k. ú. Ústí nad Labem, ve 

prospěch statutárního města Ústí nad Labem, spočívající v právu realizace stavby 

veřejné komunikace a jejího užívání za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč bez 

DPH se společností PTÁČEK – správa, a.s., IČ: 27749231 

 

 

115/6R/19 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v objektu p. č. 2142 k. ú. 

Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2142 v k. ú. Střekov, ve prospěch 

statutárního města Ústí nad Labem, spočívající v právu umístění a provozování 

vodovodní a kanalizační přípojky za jednorázovou náhradu ve výši cca 40.000 Kč 

bez DPH se společností České dráhy a.s., IČ: 70994226 

 

 

116/6R/19 

Udělení souhlasu s umístěním optického kabelu od T – mobile 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. udělení souhlasu vlastníka s užíváním prostor v nemovitosti č. p. 814/42 za účelem 

umístění, zřízení a provozování veřejné komunikační sítě, a to na náklady žadatele  

T – Mobile Czech Republic a. s. IČ: 64949681 za podmínky zřízení věcného 

břemene za uložení kabelu na pozemku p. č. 1179 v k. ú. Klíše, na dobu 10 let od 

okamžiku umístění telekomunikační technologie s automatickou prolongací vždy na 

2 roky 

 

 

 



117/6R/19 

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 6508021103 ze dne 10. 4. 2000 – 

SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 6508021103 ze dne 10. 4. 2000 s 

pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 234, 

kterým se mění předmět nájmu a výše nájemného, a to takto: 

a) pronájem části pozemku p. č. 2140/1 o výměře 1 200 m
2
 v k. ú. Střekov 

b) nájemné ve výši 22,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 26.400,-  Kč 

 

 

118/6R/19 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 6508017003 ze dne 7. 11. 2001 – 

SŽDC 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 6508017003 ze dne 7. 11. 2001 

s pronajímatelem Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace, IČ 709 94 

234, kterým se mění předmět nájmu a výše nájemného, a to takto: 

a) pronájem části pozemku p. č. 2140/1 o výměře 160 m
2
 a pozemku p. č. 

2961/31 o výměře 8 m
2
, vše v k. ú. Střekov 

b) nájemné ve výši 22,- Kč/m
2
/rok, tj. celkem 3.520,-  Kč 

 

 

119/6R/19 

Odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9 v k. ú. Krásně Březno 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s odkoupením pozemku p. č. 50 o výměře 351 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně 

na něm jako jeho součást situované budovy č. p. 363, bytový dům, vše v k. ú. Krásné 

Březno, za kupní ve výši 4.052.000,- Kč od společnosti RF DEVELOPMENT CZ 

a. s., IČ 241 84 047 do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za těchto 

podmínek: 

a) nemovitosti nebudou zatíženy omezeními a závazky 

b) budova bude při přejímce vyklizena 

c) kupní cena bude uhrazena po zápisu nemovitostí do katastru nemovitostí 

a ukončení veškerých nájemních či podobných smluvních vztahů  



B )  uk l ádá  

1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

                                                                                   

                                                                                      T: 31. 12. 2019    

 

120/6R/19 

Odkoupení části průmyslového areálu v k. ú. Předlice 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1. s odkoupením části průmyslového areálu v ulici Hrbovická o výměře cca 1,5 ha 

v k. ú. Předlice od společnosti Linde Gas a. s., IČ 000 11 754,  za kupní cenu ve výši 

cca 14,5 mil. Kč 

B )  uk l ádá  
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                                  T:  31. 12. 2019    

 

121/6R/19 

Odkoupení ubytovny Děčínská 67/74  v k. ú. Střekov 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ouh l as í  

1. s odkoupením pozemku p. č. 3146 o výměře 753 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, 

včetně na něm jako jeho součást situované budovy č. p. 67, ubytovací zařízení 

a pozemku p. č. 3148/1 o výměře 170 m
2
, zahrada, vše v k. ú. Střekov za kupní cenu 

ve výši 9.800.000,- Kč od společnosti BARKMET, a.s., IČ 254 60 447, do 

vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

B )  uk l ádá  
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   

                                                                                      T:  31. 12. 2019    

122/6R/19 

Převod pozemků v k. ú. Bukov do správy MO ÚL – město 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. převod pozemku p. č. 826 o výměře 52 m
2
 a pozemku p. č. 834 o výměře 37 m

2
 

v k. ú. Bukov z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy 



odboru dopravy a majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad 

Labem – město, za podmínky schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem – 

město 

 

 

123/6R/19 

Výpůjčka části pozemku p. č. 4306/15 v k. ú. Ústí nad Labem 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků p. č. 4306/15 a 4306/168 v k. ú. Ústí nad 

Labem s vlastníkem panem Tomášem Musilem, bytem , 

 za účelem umístění a strpění dopravního značení ve vlastnictví 

statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

124/6R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1302 v k. ú. Střekov 
 

Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1302 o výměře cca 150 m
2
 v k. ú. Střekov 

 

 

125/6R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1338/3 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1338/3 o výměře 424 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

126/6R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 139/1 v k. ú. Bukov  

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 139/1 o výměře 10 337 m
2
 v k. ú. Bukov 

2. záměr prodeje části pozemku p. č. 139/1 o výměře cca 7 000 m
2
 v k. ú. Bukov 

 



127/6R/19 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1918 v k. ú. Klíše 

  
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1. záměr výpůjčky části pozemku p. č. 1918/1 o výměře cca 50 m
2
 v k. ú. Klíše            

pro Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ 061 60 964 

B )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1918/1 o výměře cca 50 m
2
 v k. ú. Klíše         

pro Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., IČ 061 60 964 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: umístění 2 stavebních buněk a mobilního WC 

d) nájemce zajistí na vlastní náklady veškerou obvyklou údržbu  

e) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

128/6R/19 

Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 2279/3 a 2279/18 v k. ú. Ústí 

n. L. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 2279/3 o výměře cca 1642 m
2
 a části pozemku 

p. č. 2279/18 o výměře cca 496 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 100,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) účel nájmu: musí být v souladu s funkčním využitím dle platného Územního 

plánu Ústí nad Labem 

d) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

129/6R/19 

Prodej pozemků v k. ú. Střekov – areál koupaliště Brná 

 
Rada města po projednání 

 
A) n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemků p. č. 4113, p. č. 4119/2 a části p. č. 4119/1 o celkové                                  

výměře cca 1859 m
2 

, vše v k. ú. Střekov 

 

 



130/6R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1342/1 o výměře cca 223 m
2
 z celkové výměry 

48158 m
2
 v k. ú. Klíše 

 

 

131/6R/19 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 220 m
2
 z celkové výměry 

6240 m
2
 v k. ú. Klíše 

B )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 1890/1 o výměře cca 220 m
2
 z celkové 

výměry 6240 m
2
 v k. ú. Klíše za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m
2
/rok 

b) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním 

plánem Ústí nad Labem 

c) využití předmětné části pozemku – zahrada 

d) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

e) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

132/6R/19 

Záměr prodeje pozemků p. č. 826 a p. č. 834, oba v k. ú. Bukov 

 
Rada města po projednání 
 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemků p. č. 826 o výměře 52 m
2
 a p. č. 834 o výměře 37 m

2
, oba

 

v k. ú. Bukov 

 

133/6R/19 

Záměr prodeje pozemku p. č. 1754-2 v k. ú. Brná nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje pozemku p. č. 1754/2 o výměře 290 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 



 

 

134/6R/19 

Žádost o snížení nájmu za pronájem části pozemku p. č. 2493/1 

v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e   

1. snížení nájmu za pronájem části pozemku p. č. 2493/1 o výměře cca 34 m
2
 

z celkové výměry 13149 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem 

 

135/6R/19 

Rozpočtové opatření OKSS  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru kultury, sportu a sociálních služeb k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 

902,00 tis. Kč  do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 902,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

902,00 tis. Kč v položce oblast ostatní činnosti  

 

 

136/6R/19 

Rozpočtové opatření OKSS - uspořené finanční prostředky 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

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

3 930,00 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 

3 930,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

3 430,00 tis. Kč v položce oblast kultury  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OKSS o částku  

500,00 tis. Kč v položce oblast sportu 

 

 



137/6R/19 

Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo, s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb – oblast kultury ve výši 3.000.000,- Kč, určených na částečnou 

úhradu nákladů „mzdové prostředky zaměstnanců organizace v roce 2019 vč. 

odvodů“ a s následným uzavřením smlouvy se Severočeským divadlem s. r. o. 

(IČ 22774289)  

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

T: 18. 2. 2019 

 

138/6R/19 

Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. 

v roce 2019 

 
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 2019 pro Collegium Bohemicum, o. p. s.,   

IČ 273 09 231, v celkové výši 1 100 tis. Kč a s následným uzavřením smlouvy  

o poskytnutí dotace, jejímž účelem je částečná úhrada nákladů spojených  

s činností „Collegium Bohemicum, o. p. s. – celoroční provoz“ 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

T: 18. 2. 2019 

 

 

139/6R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace 
 

Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb   

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Správa a údržba 

sportovišť v majetku sportovních klubů a jednot a následné uzavření smlouvy 

s tímto subjektem: 



a) SK Hostovice z. s., IČ: 442 26 829, na Oplocení sportovního areálu, výměna 

ochranných sítí, oprava fasády, osvětlení přístupové cesty a hrací plochy, 

elektroinstalace“ ve výši 50.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb   

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Špičáková Martina, nar.  1979, bytem: Ústí nad Labem, na akci „Mistrovství 

světa a reprezentace ČR – Adriany a Valentýny Špičákových“ ve výši 42.500,- 

Kč s účelem využití na úhradu nákladů za cestovné a ubytování 

B)  s o u h l a s í 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb   

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Česká unie boxerů profesionálů, z. s. (zkráceně ČUBP), IČ: 005 40 641, na akci 

„Mezinárodní gala večer profesionálního boxu“ ve výši 300.000,- Kč 

C )  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

T: 18. 2. 2019 

 

140/6R/19 

Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.   

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím bezúročné zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.,  

IČ: 270 48 128, na zajištění předfinancování přeshraničního projektu SN- CZ 2020 

– „Ve čtyřech jsme silní“ ve výši 1 mil. Kč se splatností do 31. 12. 2021 

B)  uk lád á   

1. Ing. Věře Nechybové, náměstkyni primátora 

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

T: 18. 2. 2019 

 

 

141/6R/19 

Platové výměry ředitelek příspěvkových organizací 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e  

1. Mgr. Květoslavě Lenkové, ředitelce Mateřské školy Ústí nad Labem, Vojanova 

594/34, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 3. 2019 (platový výměr č. 1/2019) 

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

Jitřní 277, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 3. 2019 (platový výměr č. 2/2019) 



142/6R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – účelově určené a  zasmluvněné 

finanční prostředky z roku 2018 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 

4 930,81 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů v celkové výši 4 930,81 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 22,43 tis. Kč v položce nákup DDHM 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 187,10 tis. Kč v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 4 721,28 tis. Kč v položce oprava a údržba 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství k zapojení účelově 

určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši  

10,65 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 přijetím pojistných náhrad ve  výši 10,65 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 10,65 tis. Kč – poskytnutí příspěvku na 

provoz Zoologické zahradě Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci 

B )  s ouh l as í  

1. s rozpočtovým opatřením odboru městských organizací a školství k zapojení 

účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků  

ve výši 10 748,88 tis. Kč do rozpočtu roku 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 10 748,88 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické ve výši 10 748,88 tis. Kč v položce oprava a údržba 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

T: 18. 2. 2019 

 

143/6R/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 do vlastnictví Domova pro seniory 

Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvkové organizace, od Ing. Petra 



Roubíčka, , IČO 10458921, ve výši 5 000,- 

Kč, k zajištění kulturních a sportovních akcí pro klienty Domova pro seniory 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

144/6R/19 

Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast kultury, 

Městských služeb ÚL a ZOO ÚL 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 4. 2019 

1. se zněním zřizovacích listin těchto organizací  

a) Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

b) Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

c) Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

d) Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

e) Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

B )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

Labem 

T: 18. 2. 2019 

 

145/6R/19 

Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast sociálních 

služeb 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 4. 2019 

1. se zněním zřizovacích listin těchto organizací  

a) Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace  

b) Domov Velké Březno, příspěvková organizace  

c) Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace  

d) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace  

e) Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace 

f) Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková 

organizace  

g) Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace  

h) Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Tomáši Vlachovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: 18. 2. 2019 



146/6R/19 

Zřizovací listiny základních škol, mateřských škol, DDM a Jeslí 

města Ústí nad Labem 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  s účinností od 1. 4. 2019 

1. se zněním zřizovacích listin těchto organizací:  

a) Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace  

b) Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková 

organizace 

c) Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace  

d) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, 

příspěvková organizace 

e) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace  

f) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková 

organizace  

g) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace  

h) Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková 

organizace 

i) Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace  

j) Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace  

k) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková 

organizace  

l) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace  

m) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace  

n) Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace  

o) Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková 

organizace  

p) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace  

q) Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace  

r) Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace 

s) Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková 

organizace  

t) Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková 

organizace, 

u) Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, 

příspěvková organizace 

v) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace 

w) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace 

x) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková 

organizace 

y) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková 

organizace  

z) Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková 

organizace  

aa) Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková 

organizace  

bb) Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, Jožky Jabůrkové 601/1, příspěvková 



organizace  

cc) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace  

dd) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvková organizace  

ee) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace  

ff) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace  

gg) Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková 

organizace  

hh) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková 

organizace  

ii) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace  

jj) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace  

kk) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 

organizace 

ll) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace  

mm) Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace  

nn) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková 

organizace  

oo) Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková 

organizace  

pp) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková 

organizace  

qq) Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková 

organizace  

rr) Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace  

ss) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace  

tt) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace  

uu) Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace  

vv) Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

ww) Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

B )  uk lád á  

1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora 

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

Labem 

T: 18. 2. 2019 

 

147/6R/19 

Souhlas se zapojením ZŠ do projektu „Podpora digitálních 

kompetencí pedagogických pracovníků základních škol“ 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ouh l as í  

1. se zapojením Základní školy Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové 



organizace, do Výzvy č. 02_18_067 operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, Implementace strategie digitálního vzdělávání II, projekt Podpora 

digitálních kompetencí pedagogických pracovníků škol 

2. s uzavřením Smlouvy o partnerství v rámci projektu Podpora digitálních 

kompetencí pedagogických pracovníků škol mezi Základní školou a Mateřskou 

školou Police nad Metují, okres Náchod, IČO 70154309, a Základní školou Ústí 

nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizací, IČO 44553145 

 

 

148/6R/19 

Rozpočtové opatření KP 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora k zapojení účelově určených a 

zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných prostředků ve výši 10,28 tis. Kč do 

rozpočtu roku 2019 takto:   

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 10,28 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

10,28 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření Kanceláře primátora ve výši 500 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů ve výši 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora o částku 

500 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

   náměstkyně primátora                                                  primátor města 

 
 




