
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

8. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 13. 4. 2016 

Usnesení č. 203/16 – 227/16  

 

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

 

203/16 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu termínu plnění u těchto usnesení 

a) 121/16 na 15. 6. 2016 

b) 876/15 na 30. 4. 2016 

 

 

204/16 

Schválení Směrnice RM „Správa pohledávek“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. směrnici Rady města Ústí nad Labem č. 1/16 – „Správa pohledávek“ 

v předloženém znění 

 

 

205/16 

Rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení dotace 

z Regionální rady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 22 015,16 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 22 015,16 tis. Kč v položce 

investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na akci „Rekonstrukce 

a modernizace zastávek a zálivů zastávek“ 



b) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 22 015,16 tis. Kč v položce ostatní 

přijaté transfery - investiční 

 

 

206/16 

Rozpočtové opatření OSR – oddělení cestovního ruchu a OKSS 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje – oddělení cestovního ruchu 

a odboru kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 400 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje – 

oddělení cestovního ruchu o částku 400 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 400 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

a volnočasové aktivity  

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

110 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 110 tis. Kč v položce oblast sportu 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb o částku 110 tis. Kč v položce ostatní činnosti  

a volnočasové aktivity  

 

 

 

207/16 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016 a dotace v oblasti 

Mimořádné akce a události 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty  

na podporu cyklistiky“ a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Ústecký klub koloběhu, IČ: 266 07 271, na akci „Ústecká koloběžka  

aneb 24 hodin na koloběžce“ ve výši 21.000,- Kč 

2. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Akce sportovního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy s tímto subjektem: 

a) TJ Saně Ústí, z. s., IČ: 042 65 688, na akci „Pohár města Ústí nad Labem 

na kolečkových saních“ ve výši 40.000,- Kč 

3. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast „mimořádné akce a události“ a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 



a) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 na akci „Přípravný turnaj starších 

přípravek“ ve výši 10.000,- Kč 

b) FK ČESKÝ LEV Neštěmice, IČ: 692 91 969 na akci „Memoriál Karla Nárovce 

a Václava Ševčíka“ ve výši 10.000,- Kč 

c) Okresní fotbalový svaz Ústí nad Labem, IČ: 228 80 241 na akci  

„2. ročník jednodenního turnaje mládeže okresu Ústí nad Labem“ ve výši 

10.000,- Kč 

d) SPORT UNION, o. s., IČ: 445 54 044 na akci „Vánoční pohár Talentů“ ve výši 

10.000,- Kč 

e) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Ústecký pohár ve volejbalu“ ve výši 10.000,- Kč 

f) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Beachvolejbalový turnaj mládeže ke dni dětí“  

ve výši 10.000,- Kč 

g) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 10.000,- Kč 

h) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Telnická patnáctka“ ve výši 10.000,- Kč 

i) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, občanské sdružení,  

IČ: 442 26 306 na akci „Telnický lesní běh“ ve výši 10.000,- Kč 

j) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 005 55 061, na akci „Ústecký kilometr“ 

ve výši 10.000,- Kč 

k) USK PROVOD, z. s., IČ: 183 81 375 na akci „Národní závody“ ve výši 10.000,- 

Kč 

l) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 265 24 481 na akci „Velikonoce 2016“  

ve výši 5.000,- Kč 

4. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu „Celoroční sportování dětí a mládeže  

do 18 let (šeky)“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto: 

a) BICYKL KŘÍŽ TEAM ÚSTÍ NAD LABEM o. s., IČ: 228 97 976  

ve výši 26.400,- Kč 

b) „COMBIX Ústí nad Labem“, IČ: 022 47 011 ve výši 19.000,- Kč 

c) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, IČ: 004 82 846 

ve výši 14.400,- Kč 

d) EHK karate club o. s., IČ: 270 47 482 ve výši 16.400,- Kč 

e) FK Ústí nad Labem – ženy z. s., IČ: 228 87 458 ve výši 16.000,- Kč 

B )  n es ch va lu j e  

1 .  poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu tomuto subjektu:  

a) Stáj KasBej – spolek, IČ: 013 90 503, na „Kvalifikační závody  

na Mistrovství Evropy 2017“ 

C )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2016 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast ostatní činnosti a volnočasové aktivity „Lodní doprava“ 

a následné uzavření smlouvy s tímto subjektem: 

a) Ivo Jiroušek, IČ: 134 73 867, na „Převozní loď Marie – zajištění lodní dopravy 

na cyklostezce“ ve výši 149.000,- Kč 

D )  zmo cňu j e  

1. Ing. Martina Kohla, vedoucího OKSS 

a) k podpisu vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení 



E )  uk lád á  

1. Ing. Martinu Kohlovi, vedoucímu OKSS 

a) rozeslat vyrozumění subjektu dle bodu B) tohoto usnesení 

2. MUDR Jiřímu Madarovi, 1. náměstku primátorky 

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

nad Labem 

T: 20. 4. 2016 

 

 

208/16 

Projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ - 

podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc 

B )  s ch va lu j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými 

celkovými náklady v maximální výši 4 606,920 tis. Kč vč. DPH a předpokládaným 

spolufinancováním ve výši 0 Kč vč. DPH 

C )  uk lád á  

1 .  Ing. Jiřímu Starému, managerovi ITI 

a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 30. 4. 2016 

 

 

 

209/16 

Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé 

město za rok 2015 a Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 

2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město za rok 2015 

dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

2. Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 2016 dle přílohy č. 2 důvodové 

zprávy 

 

 

 

 

 



210/16 

Vyhlášení 12. kola Dotačního programu Projektu zdravé město 

a místní Agenda 21 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Plán zdraví a kvality života“ Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Ústí nad Labem aktualizovaný na rok 2016 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy  

2. dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 dle přílohy č. 2 

důvodové zprávy 

3. vyhlášení 12. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro rok 2016 s tématy: 

a) Zdravé dítě ve zdravém městě (zdravé prostředí pro rozvoj dětské osobnosti, 

podpora aktivní výchovy dětí při získávání vědomostí 

o zdravém životním stylu, o životním prostředí kolem nás a podpora společných 

pohybových aktivit apod.) 

b) zapojení do osvětových kampaní a akcí (např. Národní dny bez úrazu, Evropský 

týden mobility, Dny zdraví apod.) 

c) zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (guerilla gardening, úklidové 

akce, okrašlovací aktivity, obnova tradic apod.) 

      

211/16 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – priority města 

z pohledu občanů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. usnesení Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

ze dne 21. 3. 2016 týkající se navržených odpovědných garantů za řešení ověřených 

priorit občanů v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

B) u k l á d á 

1. odboru dopravy a majetku 

a) řešit ověřenou prioritu – Bezpečný průjezd centra města pro cyklisty 

2. odboru životního prostředí 

a) řešit ověřené priority – Nerozšiřování záboru volné krajiny pro novou zástavbu 

(ve spolupráci s odborem investic a územního plánování); Popelnice na 

bioodpad pro byty  

3. odboru investic a územního plánování 

a) řešit ověřenou prioritu – Nerozšiřování záboru volné krajiny pro novou zástavbu 

(ve spolupráci s odborem životního prostředí) 

4. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

a) řešit ověřenou prioritu – Chybějící autobusové nádraží 

5. odboru strategického rozvoje 

a) řešit ověřené priority – Využití brownfieldů; Mariánská skála – využití pro sport 

a rekreaci; Propojení jezera Milada s Předlicemi 



 

6. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) řešit ověřenou prioritu – Rozšíření městských klubů pro seniory 

7. kanceláři tajemníka 

a) řešit ověřenou prioritu – Zlepšení gramotnosti studentů o fungování města 

a možnostech občana  

8. finančnímu odboru 

a) řešit ověřenou prioritu – Změna obecně závazné vyhlášky pro svoz komunálního 

odpadu (týkající se občanů žijících v zahraničí) 

 

 

212/16  

„Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě o přenesení povinností ze 

Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE Ústí nad Labem 

s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření „Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě, uzavřené dne 13. 04. 2006 o přenesení 

povinností ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

 

 

 

213/16  

„Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě o přenesení povinností 

ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení “mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE Ústí nad Labem 

s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  uzavření „Dodatku č. 3 k příkazní smlouvě, uzavřené dne 06. 04. 2006, o přenesení 

povinností ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ mezi 

Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE Ústí nad Labem s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 



214/16 

Úprava nájemní smlouvy – Sportovně střelecký klub 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 11. 2004 na pronájem pozemků 

p. č. 2821, 2822/1, 2822/2 a 2822/3, vše v k. ú. Ústí nad Labem, o celkové výměře 

5 368 m
2
, se Sportovně střeleckým klubem Ústí nad Labem, IČ: 44554931, 

po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu, za podmínek: 

a) nájemné ve výši 14,- Kč/m
2
/rok 

 

215/16  

„Bukov – centrum“ obsazení 1 bytu zvláštního určení 1+KK 

novým nájemníkem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení o velikosti 1+KK, byt 

číslo 211, Baráčnická 810/5 v k. ú. Bukov s žadatelem – pan Bohuslav Marek 

 

 

216/16 

RO ODM  – pojistné náhrady 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 147,34 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 147,34 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 147,34 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

217/16 

Převod části pozemku p. č. 301/20 v k. ú. Hrbovice formou 

prodeje 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s převodem části pozemku p. č. 301/20 o výměře 103 m
2
 v k. ú. Hrbovice, označené 

dle geometrického plánu jako pozemek p. č. 301/53, formou prodeje panu 



Ladislavu Trochovi, xxxxxxx xxxx/x, xxx xx xxxx xxx xxxxx za těchto podmínek: 

a) kupní cena ve výši 100,- Kč/m
2
, tj. celkem 10.300,- Kč 

b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy 

c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vč. geometrického plánu 

a znaleckého posudku 

B )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

                                                                                T:  2016     

 

218/16 

Finanční vyrovnání smýcení lesního porostu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. návrh společnosti Lesy České Republiky, s. p., IČ: 42196451, na finanční 

vyrovnání za smýcení lesního porostu v majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem v k. ú. Žežice u Chuderova a k. ú. Neštěmice ve výši 122 196,- Kč 

2. uzavření dohody se společností Lesy České Republiky, s. p., IČ: 42196451 ve věci 

finančního vyrovnání dle bodu A) 1. 

 

219/16 

Vyjmutí pískovcové sochy ze správy MŠ Pomněnka, Ústí nad 

Labem, Přemyslovců 652/14, p. o.  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. vyjmutí pískovcové sochy „Matka a dítě“ ze správy MŠ Pomněnka, Ústí nad 

Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace a její převod do správy 

Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za podmínky, že Rada 

městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa vysloví souhlas 

 

220/16 

Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23 odst. 5 školského 

zákona na školní rok 2016/2017 – zvýšení počtu dětí ve třídě 

a) Mateřské škole Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, p. o. 

b) Mateřské škole Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p. o. 

c) Mateřské škole Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/11, p. o. 



d) Mateřské škole Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, p. o. 

e) Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o. 

f) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, p. o. 

g) Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/2, p. o. 

h) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p. o. 

i) Mateřské škole Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p. o. 

j) Mateřské škole U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, p. o. 

k) Mateřské škole Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p. o. 

l) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, p. o. 

m) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, p. o. 

n) Mateřské škole Centrum, Velká Hradební 12/43, Ústí nad Labem, p. o. 

o) Mateřské škole Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, p. o. 

p) Mateřské škole Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, p. o. 

q) Mateřské škole Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, p. o. 

r) Mateřské škole Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, p. o. 

s) Mateřské škole, Ústí nad Labem, 5. května 53, p. o. 

t) Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, p. o. 

u) Mateřské škole, Ústí nad Labem Emy Destinové 2027/11, p.o. 

v) Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, p. o. 

w) Mateřské škole Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, p. o. 

x) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, p. o. 

y) Mateřské škole Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o. 

2. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 4 školského 

zákona na školní rok 2016/2017 – snížení počtu dětí ve třídě 

a) Mateřské škole, Ústí nad Labem, Marxova 219/28 

b) Mateřské škole, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Ústí nad 

Labem, Jitřní 277, p. o. 

B )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí OMOŠ MmÚ 

a) k podpisu udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy uvedené v bodě 

A) 1. a 2.  

 

 

221/16 

Rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství – 

zapojení účelové neinvestiční dotace z Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

54,50 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 54,50 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

 

 

 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR Základní škole 

Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizaci ve výši 54,50 tis. Kč 

v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového 

chování na rok 2016 

. 

 

222/16 

RO  FO a OMOŠ – poskytnutí investičního a neinvestičního 

účelového příspěvku na provoz ZOO Ústí nad Labem, p. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření FO a OMOŠ v celkové výši 4 550 tis. Kč takto: 

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

v celkové výši 4 550 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 665 tis. Kč na 

provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dle přílohy č. 1 usnesení – bod 

1) již realizované akce provozního charakteru  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku ve výši 2 195 tis. Kč 

na provoz Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. dle přílohy č. 1 usnesení – 

bod 2) realizace nových akcí provozního charakteru 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového investičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí 

nad Labem, p. o, sk.č. 04 v celkové výši 1 690 tis. Kč takto: 

- ZOO ÚL pořízení mrazáku pro skladování okusu 600 tis. Kč 

- ZOO ÚL vybudování šatny a sprchy pro zaměstnance v objektu Zimoviště

 140 tis. Kč 

- ZOO ÚL vybudování a rozšíření bezpečnostních hrazení a pořízení 

tobogánu 750 tis. Kč 

- ZOO ÚL vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu 

ZOO  200 tis. Kč 

 

 

223/16 

Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím 

v roce 2015 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě 

OŠKSS za rok 2015 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 



224/16 

Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd ZŠ v Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč na každého žáka první třídy 

základní školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních 

pomůcek 

 

225/16 

Smlouvy na licence Microsoft 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření prováděcí smlouvy se společností Autocont CZ a. s., jako dodavatelem 

licencí Microsoft 

2. uzavření smlouvy na licence se společností Microsoft Ireland Operations Limited 

 

 

226/16 

Rozpočtová opatření kanceláře tajemníka 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 366,00 tis. Kč  

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

1 366,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 366,00 tis. Kč v položce Městský informační systém 

2. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka ve výši 1 427,00 tis. Kč  

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

1 427,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 

1 427,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

3. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka a odboru hospodářské správy ve výši 

50,00 tis. Kč  

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

2015 nižším čerpáním rozpočtových neinvestičních výdajů v celkové výši 

50,00 tis. Kč 

 



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy 

o částku 50,00 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

227/16 

Souhrnná zpráva o činnosti BD Bukov v I. čtvrtletí 2016 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. souhrnnou zprávu o činnosti BD Bukov v I. čtvrtletí 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


