
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 18. 4. 2018 

Usnesení č. 233/18 - 255/18 

 

 

 

233/18 

Rozpočtové opatření MP 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 893 tis. Kč takto:          

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

893 tis. Kč 

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

473 tis. Kč v položce provozní výdaje 

c) Zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie, sk. č. 04 o částku 

420 tis. Kč na akci „Optická síť“ 

 

 

 

234/18 

Přijetí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004 od Nadace 

Partnerství 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. přijetí nadačního příspěvku číslo 83-SZ-004 ve výši 23,69 tis. Kč od Nadace 

Partnerství a následné uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku 

 

 

 

 

 

 



235/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Nákup náhradního zdroje elektrické 

energie“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Nákup náhradního zdroje 

elektrické energie“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 2.200.000,- Kč 

bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Nákup náhradního zdroje elektrické 

energie“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, včetně případného 

vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Naďu Wallerovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Nákup náhradního zdroje elektrické energie“, včetně případného 

vylučování dodavatelů, v případě nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C) j men u je  obálkovou a hodnotící komisi ve složení 

1. řádní členové: 

a) Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí ODM 

b) Jan Hodný, provozní technik oddělení údržby majetku ODM 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

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

b) František Jakub, energetik KT 

c) Ing. Jana Bartošová, vedoucí oddělení veřejných zakázek PO 

d) Bc. Naďa Wallerová, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

236/18 

Žádosti 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 1. 5. 2018 v době od 9,00 do 15,00 hodin v lokalitě Smetanovy sady v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Oslava 1. máje“ 

b) dne 8. 9. 2018 v době od 12,00 do 24,00 hodin v lokalitě Mírové náměstí, 

Lidické náměstí, Atrium a ulice Pivovarská v Ústí nad Labem, za účelem konání 

akce „Barevná planeta 19. ročník“ 

 



237/18 

Rozšíření Komise prevence kriminality 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s t ano v í  

1. počet členů Komise prevence kriminality na 11 členů včetně předsedy 

B )  j men u je  ke dni 19. 4. 2018 

1. xx. xxxx xxxxxxx, nar. xx. x. xxxx 

a) do funkce člena Komise prevence kriminality 

 

 

 

238/18 

Aktualizace Strategického rámce MAP – Souhlas zřizovatele 

s investičními záměry škol/školských zařízení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 

nástroje ITI, IPRÚ, CLLD“, které budou součástí Strategického rámce MAP, dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu 

 

 

 

239/18 

Rozhodnutí č. MK-S 1795/2018 - ORNK o poskytnutí neinvestiční 

dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2018  - projekt 

Kalendárium města Ústí nad Labem (1918) 
 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury ČR (dále jen 

„MK ČR“) ze dne 15. 3. 2018 na realizaci projektu „Kalendárium města Ústí nad 

Labem (1918)“ 

B )  s ch va lu j e  

1. přijetí dotace ze strany Ministerstva kultury ČR (dále jen poskytovatel“) ve výši 

39 000,- Kč za účelem realizace projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem 

(1918)“ 

2. spolufinancování projektu „Kalendárium města Ústí nad Labem (1918)“ ve výši 

31,59 % s předpokládanými celkovými náklady projektu ve výši 57 tis. Kč vč. DPH 

 



240/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši   243,93 tis. Kč v rámci 

projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod s rozšířenou 

působností Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru strategického rozvoje, tř. 2 o částku 

243,93 tis. Kč v položce ostatní nedaňové příjmy  

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

ve výši 243,93 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

 

 

241/18 

Úpravy nájemních smluv – UJEP, VOŠZ a SŠZ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 15. 12. 1999, na pronájem částí 

pozemků p. č. 717/1 o výměře 1 918 m
2
 a p. č. 719/1 o výměře 1 406 m

2
, vše v k. ú. 

Ústí nad Labem, s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou 

zdravotnickou, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace, 

IČ: 00673358, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu 

za podmínky: 

a) zvýšení nájemného po dobu 5 let o výši ½ skutečných nákladů na opravu 

a úpravu vstupní brány 

2. uzavření dodatku k Nájemní smlouvě ze dne 18. 6. 2002, na pronájem částí 

pozemků p. č. 717/1 o výměře 380 m
2
, p. č. 719/1 o výměře 673 m

2
 a pozemku p. č. 

719/3 o výměře 15 m
2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem s Univerzitou Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, IČ: 44555601, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru pronájmu za podmínky: 

a) zvýšení nájemného po dobu 5 let o výši ½ skutečných nákladů na opravu 

a úpravu vstupní brány 

 

 

242/18 

Úprava pojistné smlouvy č. 899-17877-18 – pojištění věci při 

vnitrostátní přepravě 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. úpravu pojistné smlouvy č. 899-17877-18 takto:  



a) navýšení pojistného u pojištění věcí při vnitrostátní přepravě na 80 100,-Kč, při 

navýšení limitu plnění na 5 000 000,- Kč 

2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – oddělení evidence majetku ve výši 

59,85 tis. Kč takto: 

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

59,85 tis. Kč 

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

oddělení evidence majetku o částku 59,85 tis. Kč (pojištění majetku MmÚ) 

 

 

243/18 

Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s nabytím pozemku p. č. 898/288 o výměře 215 m
2
 v k. ú. Všebořice za částku 

800,- Kč/m
2
 

B) uk lád á  
1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T: 2018 

 

 

244/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 162 v k. ú. Svádov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 162 o výměře cca 105 m
2
 z celkové výměry 

815 m
2
 v k. ú. Svádov 

 

 

245/18 

Odkoupení pozemků v k. ú. Střekov – SETUZA a. s. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s odkoupením 7 pozemků pod místními komunikacemi ve vlastnictví SETUZA 

a. s., IČ 467 08 707 do majetku statutárního města Ústí nad Labem za celkovou 

kupní cenu ve výši 1 089 654,- Kč: 

 



a) pozemek p. č. 494 o výměře 581 m
2
, k. ú. Střekov  199 783,- Kč 

b) pozemek p. č. 497 o výměře 592 m
2
, k. ú. Střekov  203 565,- Kč 

c) pozemek p. č. 776 o výměře 232 m
2
, k. ú. Střekov    44 320,- Kč 

d) pozemek p. č. 1643 o výměře 1260 m
2
, k. ú. Střekov  433 263,- Kč 

e) pozemek p. č. 1954 o výměře 265 m
2
, k. ú. Střekov    91 123,- Kč 

f) pozemek p. č. 2570 o výměře 248 m
2
, k. ú. Střekov    85 277,- Kč 

g) pozemek p. č. 2655 o výměře 94 m
2
, k. ú. Střekov    32 323,- Kč 

B )  n es ouh l as í  

1. s odkoupením 17 pozemků ve vlastnictví SETUZA a. s., IČ 467 08 707 do majetku 

statutárního města Ústí nad Labem za předložené kupní ceny: 

a) pozemek p. č. 275/2 o výměře 139 m
2
, k. ú. Svádov    59 746,- Kč   

b) pozemek p. č. 420 o výměře 32 m
2
, k. ú. Svádov      2 450,- Kč 

c) pozemek p. č. 958 o výměře 361 m
2
, k. ú. Střekov    23 260,- Kč 

d) pozemek p. č. 981 o výměře 976 m
2
, k. ú. Střekov    62 981,- Kč 

e) pozemek p. č. 990 o výměře 443 m
2
, k. ú. Střekov     27 134,- Kč 

f) pozemek p. č. 1001/1 o výměře 697 m
2
, k. ú. Střekov 189 213,- Kč 

g) pozemek p. č. 1149/1 o výměře 62 m
2
, k. ú. Střekov      3 798,- Kč 

h) pozemek p. č. 1630/2 o výměře 90 m
2
, k. ú. Střekov    46 421,- Kč 

i) pozemek p. č. 1648/2 o výměře 21 m
2
, k. ú. Střekov    10 832,- Kč 

j) pozemek p. č. 1660/1 o výměře 1287 m
2
, k. ú. Střekov 368 520,- Kč 

k) pozemek p. č. 1724 o výměře 293 m
2
, k. ú. Střekov    39 770,- Kč 

l) pozemek p. č. 2571 o výměře 72 m
2
, k. ú. Střekov    18 556,- Kč 

m) pozemek p. č. 3041/9 o výměře 4612 m
2
, k. ú. Střekov 282 485,- Kč 

n) pozemek p. č. 3041/48 o výměře 1459 m
2
, k. ú. Střekov   89 364,- Kč 

o) pozemek p. č. 3041/49 o výměře 836 m
2
, k. ú. Střekov 226 947,- Kč 

p) pozemek p. č. 3086/3 o výměře 19 m
2
, k. ú. Střekov      1 164,- Kč 

q) pozemek p. č. 3086/5 o výměře 213 m
2
, k. ú. Střekov    14 076,- Kč 

C )  uk lád á  

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky 

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

Labem 

T:  2018 
D )  žá dá  

1. Radu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 

a) vést jednání o koupi pozemků nutných pro činnost městského obvodu 

 

 

 

246/18 

Snížení pachtovného za leden a únor  - správa a provoz 

krematoria  

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. společnosti Krematorium Ústí nad Labem, s. r. o., IČ 049 24 631, která je dle 

koncesní smlouvy ze dne 2. 10. 2017 správcem a provozovatelem krematoria 

Ústí nad Labem, z důvodu ztížení požívání předmětu pachtu od 1. 1. 2018 



do 28. 2. 2018 finanční kompenzaci ve formě slevy na pachtovném ve výši 

204.000,- Kč bez DPH 

B )  uk lád á  

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

a) vyzvat provozovatele k předložení podrobné ekonomické analýzy provozování 

krematoria jako celku za měsíce leden a únor za účelem zvážení dalšího postupu 

                                                                                   

 

247/18 

Souhlas s užíváním hasičské zbrojnice U Stanice č. p. 822 v k. ú. 

Střekov pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Střekov 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. na základě žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka -  Sbor dobrovolných 

hasičů Střekov, pobočný spolek, IČ 750 86 808, vypůjčitele areálu hasičské 

zbrojnice U Stanice 822/11 v k. ú. Střekov, s užíváním nebo podnájmem části 

předmětu výpůjčky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Střekov za stejným 

účelem užívání dle Smlouvy o výpůjčce ze dne 27. 6. 2016 

 

 

248/18 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 v k. ú. Všebořice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 171/1 o výměře cca 160 m
2
 v k. ú. Všebořice 

 

 

 

249/18 

Žádost o udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení věcného 

břemene 

 
Rada města po projednání 

 

A) n es ch va lu j e  
1. udělení výjimky ze Sazebníku náhrad za zřízení věcného břemene schváleného 

Majetkovou komisí Rady města Ústí nad Labem s platností od 7. 5. 2012 a určení 

ceny znaleckým posudkem v rámci realizace akce „Rozšíření optických tras TETA 

Ústí nad Labem I. etapa“ společností TETA, s. r. o., IČ 47785781 

 



250/18 

Rozpočtové opatření ODM – nákup pozemku 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

1 037,28 tis. Kč takto: 

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

1 037,28 tis. Kč  

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

sk. č. 03, o částku 1 037,28 tis. Kč na akci „Nákup pozemku - Mojžíř“  

 

 

251/18 

Rozpočtové opatření ODM – přijaté smluvní pokuty 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 60,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce přijaté sankční platby (smluvní 

pokuty) ve výši 60,00 tis. Kč  

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

oddělení evidence majetku o částku 60,00 tis. Kč na zajištění správy majetku 

města 

 

 

252/18 

Revokace usnesení Rady města č. 198/18 

 
Rada města po projednání 

 

A )  rev oku j e  

1. usnesení RM č. 198/18 ze dne 23. 3. 2018 bod A) 1. písmeno y) 

B )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy dle § 23, odst. 3 Školského 

zákona na školní rok 2018/2019 – snížení počtu dětí ve třídě 

a) Základní a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, p. o. 

C )  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 

B) 1. 

 

 



253/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí účelového 

neinvestičního příspěvku na provoz Městským službám Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizaci 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

181,23 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ sk. č. 03 o částku ve výši 

181,23 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 93,38 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení regenerace travnatého povrchu fotbalového hřiště na 

stadionu v Neštěmicích 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 87,85 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na realizaci opravy podlahových krytin ve vstupech do objektu Zimní 

stadion  

 

 

254/18 

Rozpočtová 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 1 300 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 1 300 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 1 100 tis. Kč v položce oprava a údržba 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 200 tis. Kč v položce provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 5 000 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 5 000 tis. Kč  

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

5 000 tis. Kč na akci „ZŠ Mírová – rekonstrukce školní kuchyně“ 

 



3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 350 tis. Kč 

takto: 

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

350 tis. Kč  

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

350 tis. Kč na akci „DS Dobětice – rekonstrukce prádelny“  

 

 

255/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části 

výdajového rozpočtu – příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

3 789,44 tis. Kč takto: 

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

ve výši 3 789,44 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 630 tis. Kč Pečovatelské službě Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „Pečovatelská služba – pořízení 2 ks automobilů“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 102,58 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37, p. o. na akci „ZŠ Palachova – pořízení nového serveru“ 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 3 000 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „Městské služby – rekonstrukce stropu pod saunovým provozem“ 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 56,86 tis. Kč Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37, 

p. o. na pokrytí nákladů spojených s rozšířením stravovacího systému školy 

 

 
 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                       Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 


