
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 25. 2. 2019 

Usnesení č. 152/8R/19 – 195/8R/19 

 

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

 

 

 

152/8R/19 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a  v ě d o m í 

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

 

153/8R/19 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro městské obvody 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 1 495 tis. Kč takto:   

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

1 495 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace pro MO v celkové výši 1 495 tis. Kč v položce dotace pro 

MO na výkon státní správy a samosprávy na kulturní akce vyjmenované 

v žádostech MO, z toho: 

- MO město   395 tis. Kč 

- MO Severní Terasa 500 tis. Kč 

- MO Neštěmice  300 tis. Kč 

- MO Střekov  300 tis. Kč    

 

 

 

 



154/8R/19 

Žádosti MO o další neinvestiční dotace na mzdy   
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .  žádosti všech 4 městských obvodů o neinvestiční dotace na mzdy a související 

výdaje dle příloh důvodové zprávy  

 
 

155/8R/19 

Rozpočtová opatření FO – dotace pro městské obvody z investiční 

rezervy MmÚ  
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtová opatření FO – účelové investiční a neinvestiční dotace pro MO ve výši 

13 000 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši  

13 000 tis. Kč v položce Investiční rezerva na investiční akce MO 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 3 250 tis. Kč 

na investiční akci „MO město – dětská hřiště a revitalizace pozemkových ploch 

před objektem PZ Skorotice“ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 3 250 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Severní Terasa na provoz takto: 

– opravy chodníků a schodišť ve výši 2 470 tis. Kč 

–  opravy kontejnerových stání ve výši 780 tis. Kč 

d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 3 250 tis. Kč 

na investiční akci „MO Neštěmice – rozšíření parkovacích a odstavných stání 

na sídlišti Skalka“ 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 ve výši 1 075 tis. Kč 

na investiční akci „MO Střekov – generální rekonstrukce dětského hřiště 

Truhlářova“ 

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 2 175 tis. Kč 

v položce dotace pro MO Střekov na provoz takto:  

–  výměna oken budovy v ul. Žukovova 546/15 ve výši 1 100 tis. Kč 

– výměna povrchu hřiště ve Svádově ve výši 1 075 tis. Kč 

 

156/8R/19 

Rozpočtové opatření FO – snížení příspěvku na výkon státní 

správy na rok 2019 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 187,60 tis. Kč takto: 



a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 187,60 tis. Kč v položce  

transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu 

b) snížení výdajové neinvestiční části rozpočtu FO o částku 1 187,60 tis. Kč 

v položce finanční rezerva 

 

 

157/8R/19 

Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – IV. 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 chodníku Jizerská – VI. etapa“ takto: 

1. TELKONT s. r. o. 

2. HAGL spol. s  r. o. 

3. INSKY spol. s  r. o. 

4. DOKOM FINAL s. r. o. 

5. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Velkoplošná oprava chodníku Jizerská – VI. etapa“, a to 

dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle 

zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. 

společnosti TELKONT s. r. o., se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 254 

67 069, s nabídkovou cenou ve výši 396 066,00 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava chodníku 

Jizerská – IV. etapa“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti TELKONT s. r. o., se 

sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice IČ: 254 67 069. V případě, že dodavatel, 

který se umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo 

neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje 

Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na 

druhém, případně třetím místě. 

 

 

158/8R/19 

Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa – 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 U Tonasa“ takto: 



1. DOKOM FINAL s. r. o. 

2. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 
3. Skanska a. s. 

4. INSKY spol. s r.o. 
5. Metrostav a. s. 

6. Raeder & Falge s. r. o. 

7. STRABAG a. s. 

8. Vodohospodářské stavby, s. r. o.  

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa“, a to dodavatele, 

který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem 

stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnosti 

DOKOM FINAL s. r. o., se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 254 87 230, 

s nabídkovou cenou ve výši 488 723,00 Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace U 

Tonasa“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti DOKOM FINAL s. r. o., se 

sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 254 87 230. V případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města 

výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na druhém, 

případně třetím místě. 

 

 

159/8R/19 

Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. 

Štefánikova) – výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b er e  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Založení a 

údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ takto: 

1. OK GARDEN s. r. o. 

2. GREEN PROJECT s. r. o. 

3. KHL – EKO, a. s. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a 

ul. Štefánikova)“, a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací 

dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na 

prvním místě tj. společnosti KHL – EKO, a. s., se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 

Chomutov, IČ: 261 60 277, s nabídkovou cenou ve výši 2 794 413,00 Kč bez DPH, 

a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení o přezkoumání 

úkonů zadavatele u ÚOHS 

 



C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Založení a údržba výsadeb v Ústí 

nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)“ dle ustanovení § 104 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

společnosti KHL – EKO, a. s., se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, 

IČ: 261 60 277, a to za předpokladu, že nebude podán návrh na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS. V případě, že dodavatel, odmítne 

uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost 

potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města zrušení veřejné zakázky. 

 

 

160/8R/19 

Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa 

– 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 komunikací v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ takto: 

1. DOKOM FINAL s. r. o. 
2. Raeder & Falge s. r. o. 

3. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

4. Skanska a. s. 

5. INSKY spol. s r.o. 

6. STRABAG a. s. 

7. Vodohospodářské stavby, spol. s. r. o. 

8. Metrostav a. s. 

9. TELKONT s.r.o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. – Severní 

Terasa“, a to dodavatele, který splnil podmínky vyplývající ze zadávací 

dokumentace a dle zadavatelem stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na 

prvním místě tj. společnosti DOKOM FINAL s. r. o., se sídlem Kamenná 2, 407 11 

Děčín, IČ: 254 87 230, s nabídkovou cenou ve výši 791 150,-- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikací 

v MO Ústí n. L. – Severní Terasa“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., 

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

FINAL s. r. o., se sídlem Kamenná 2, 407 11 Děčín, IČ: 254 87 230. V případě, že 

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

zadavatelem nebo neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy, schvaluje Rada města výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se 

umístil v pořadí na druhém, případně třetím místě. 

 

 



 

161/8R/19 

Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická – 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 Neštěmická“ takto: 

1. STRABAG a. s. 
2. Vodohospodářské stavby, spol. s. r. o. 

3. HERKUL a. s. 

4. DOKOM FINAL s. r. o. 

5. INSKY spol. s r.o. 

6. Skanska a. s. 

7. Raeder & Falge s. r. o. 

8. Metrostav a. s.  

9. SaM silnice a mosty Děčín a. s. 

10. TELKONT s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická“, a to dodavatele, 

který splnil podmínky vyplývající ze zadávací dokumentace a dle zadavatelem 

stanoveného hodnotícího kritéria se umístil na prvním místě tj. společnosti 

STRABAG a. s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744, 

s nabídkovou cenou ve výši 2 402 845,-- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Velkoplošná oprava komunikace 

Neštěmická“ dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti STRABAG a. s. se sídlem Na 

Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 608 38 744. V případě, že dodavatel, který se 

umístil na prvním místě, odmítne uzavřít smlouvu se zadavatelem nebo neposkytne 

zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, schvaluje Rada města 

výběr dalšího účastníka zadávacího řízení, který se umístil v pořadí na druhém, 

případně třetím místě. 

 

 

162/8R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ 

Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně na 

ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ s předpokládanou hodnotou plnění ve 



výši 10 120 000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí 

nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.“ 

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 školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“ 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 školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 

2734/4, p. o.“ 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) PhDr. Jana Müllerová, vedoucí OMOŠ  

b) Břetislav Sedláček, technik odd. provozně technického OMOŠ 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

e) Mgr. Bc. Kamil Veigend, ředitel školy 

2. náhradníci: 

a) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí odd. provozně technického OMOŠ 

b) Tomáš Mokrý, technik odd. provozně technického OMOŠ 

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

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

e) Mgr. Stanislava Tesařová, zástupkyně ředitele 

 

 

163/8R/19 

Vyhlášení veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku silové 

elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad 

Labem, ÚMO a příspěvkové organizace“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadání 

veřejné zakázky s názvem „Výběrové řízení na dodávku silové elektrické energie 

z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, ÚMO a příspěvkové organizace“ 

2 .  vyhlášení jednacího řízení bez uveřejnění podle ust. § 64 písm. c) zákona 

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na 

dodávku silové elektrické energie z VN a NN pro Statutární město Ústí nad Labem, 

ÚMO a příspěvkové organizace, s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 

26 000 000,- Kč bez DPH, a to formou nákupu dodávky na komoditní burze 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedoucí odd. veřejných zakázek právního 

odboru 



a )  ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a )  ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou, v případě 

nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

 

 

164/8R/19 

Hospodářská a sociální rada Ústecka, z. s. 
 

Rada města po projednání 

 
A )  p ov ěřu j e  

1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města 

a) zastupováním města Ústí nad Labem na valné hromadě Hospodářské a sociální 

rady Ústecka, z. s. 

b) zastupováním města Ústí nad Labem v předsednictvu Hospodářské a sociální 

rady Ústecka, z. s. 

 

165/8R/19 

Euroregion Elbe/Labe 
 

Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  
1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města 

a) předsedou Euroregionu Elbe/Labe – česká část 

2. Mgr. Hanu Štrymplovou, starostku MO Ústí nad Labem - město 

a) zástupkyní města Ústí nad Labem v Lokálním řídícím výboru Fondu malých 

projektů v Euroregionu Elbe/Labe 

 
 

166/8R/19 

Změna organizačního řádu MmÚ 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  s účinností od 1. 3. 2019 

1 .  změnu Organizačního řádu MmÚ takto: 

a) zvýšení počtu zaměstnanců v kanceláři primátora o 1 tabulkové místo  

B )   s t a n o v u j e   s účinností od 1. 3. 2019 
1. počet zaměstnanců zařazených do MmÚ na 426 

2. počet zaměstnanců kanceláře primátora na 12 

C )  uk lád á  

1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí kanceláře tajemníka  

a) zajistit vydání příslušného dodatku ke Směrnici Rady města č. 2/2014 ve 

smyslu bodu A) 

T: 28. 2. 2019 



167/8R/19 

Dotační program na poskytování grantů pro oblast ŽP a EVVO – 

ochrana ovzduší 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch v a l u j e 

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

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

města Ústí nad Labem“  

 

168/8R/19 

Rozpočtová opatření OHS - převod zasmluvněných 

a nedočerpaných fin. prostředků 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. rozpočtové opatření OHS k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 

2018 nečerpaných prostředků výši 3 577 tis. Kč do rozpočtu 2019 takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtových investičních výdajů ve výši 3 577 tis. Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 2 377 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce a oprava 

soc. zařízení MmÚ“ 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy, 

skupina č. 03, o částku 1 200 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce nákladního 

výtahu MmÚ“ 

2. rozpočtové opatření OHS ve výši 1 034,6 tis. Kč takto: 

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

2018 nižším čerpáním rozpočtovaných neinvestičních výdajů ve výši 395 tis. Kč 

b) změna stavu na bankovním účtu - zapojení volných prostředků na bankovním 

účtu „Fond sociální magistrát“ – tř. 8 financování, ve výši 639,6 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS ve výši 395 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS ve výši 639,6 tis. Kč 

v položce sociální fond 

 

169/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR a KT- OP TP 

 
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a kanceláře tajemníka 

v celkové výši 770,77 tis. Kč – zapojení neinvestiční dotace z Fondu 



soudržnosti a ze státního rozpočtu na úhradu nákladů v rámci realizovaného 

projektu „Podpora řízení ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 770,77 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

492,48 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka ve výši 

177,44 tis. Kč v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje, 

ve výši 100,85 tis. Kč, v položce oddělení řízení ITI 

 

 

170/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR – Studie proveditelnosti U SMART 

Zone 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 153,8 tis. Kč na zajištění 

úhrady nákladů spojených se zpracováním Studie proveditelnosti U SMART Zone 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 153,8 tis. Kč 

v položce odd. projektů a dotací 

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

153,8 tis. Kč na investiční záměr „Studie proveditelnosti SMART Zone“ 

 

 

171/8R/19 

Rozpočtové opatření OSR a OK 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e  

1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 1 050,00 tis. Kč 

k zajištění úhrady nákladů spojených s pořízením dopravního modelu takto: 

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

2018 nižším čerpáním neinvestičních výdajů ve výši 700,00 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 350,00 tis. Kč 

v položce rezerva na spolufinancování projektů 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 1 050,00 tis. Kč 

v položce ostatní výdaje oddělení koncepcí 

 

 

 



172/8R/19 

Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence u těchto projektů: 
a) Světelná křižovatka Lipová - Všebořická  

b) Revitalizace městského centra II. etapa 3. stavba           

c) Protipovodňová opatření na Střekovském nábřeží – Rybářská bašta      

d) ZŠ Vojnovičova - sportoviště           

e) Stavební úpravy magistrátu – I. NP – centrální odbavovací hala   

f) Jesle Kubelíkova ulice – změna užívání na MŠ       

g) Parkoviště Lidické náměstí           

h) Ekocentrum Ústí nad Labem      

i) Vstupní prostor MmÚ - studie       

j) Asijský dům I. a II. etapa       

k) Stavební úpravy opěrné zdi v ulici E. Krásnohorské 

 

 

173/8R/19 

Rozpočtové opatření ODM – podzemní koše 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 512,38 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy místních komunikací o částku 512,38 tis. Kč 

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

částku 512,38 tis. Kč na akci Zabudované odpadkové koše, sk. 03 

 

 

174/8R/19 

Souhlas se stavbou na pozemku p. č. 4200 v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  vydání souhlasu se stavbou a zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 4200 v k. ú. 

Ústí nad Labem, spočívajícího v umístění stavby - přestavku (podpůrné zídky 

a rohu budovy) na dobu neurčitou ve prospěch pozemku p. č. 353/4    v k. ú. Ústí 

nad Labem za jednorázovou částku 10.000,- Kč bez DPH 

 



175/8R/19 

Záměr prodeje a pronájmu částí pozemku p. č. 704/1 v k. ú. Brná 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 87 m
2
 z celkové výměry 

3798 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 704/1 o výměře cca 68 m
2
 z celkové výměry 

3798 m
2
 v k. ú. Brná nad Labem 

 

 

176/8R/19 

Záměr prodeje pozemků v k. ú. Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje pozemků p. č. 3/8 o výměře 7 m
2
, p. č. 4248/15 o výměře 83 m

2
 

a p. č. 4248/16 o výměře 60 m
2
, vše v k. ú. Ústí nad Labem 

B )  s ch va lu j e  

1 .  zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 3/8, p. č. 4248/15 a p. č. 4248/16, vše 

v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v umístění stavby – přestavku na dobu 

neurčitou ve prospěch pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Ústí nad Labem za jednorázovou 

částku 30.000,- Kč bez DPH 

 

 

177/8R/19 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1599/1 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr pronájmu části pozemku p. č. 1599/1 o výměře cca 80 m
2
 z celkové výměry 

10640 m
2
 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek: 

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

b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

c) pozemek nesmí být oplocen 

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

plánem Ústí nad Labem 

e) předložení potvrzení o bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad 

Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 



178/8R/19 

Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad 

Labem v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. „Program pro poskytování dotací z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 2019 

z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem“ včetně formulářů žádostí a 

finančního vypořádání poskytnuté dotace v předloženém znění 

2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem pro rok 

2019 

 

 

179/8R/19 

Program pro poskytování dotací seniorům v  roce 2019 z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s c h v a l u je 

1. „Program pro poskytování dotací seniorům v roce 2019 z rozpočtu statutárního 

města Ústí nad Labem“  včetně formulářů žádostí a finančního vypořádání 

poskytnuté dotace v předloženém znění 

2. Výzvu k podávání žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací seniorům 

v roce 2019 z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

180/8R/19 

Využití finančních prostředků na Městské akce 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s využitím finančních prostředků z rozpočtu odboru kultury, sportu  

a sociálních služeb z oblasti Ostatní činnosti - oblast Městské akce, konkrétně na 

realizaci a úhradu nákladů spojených s městskými akcemi v roce 2019 pořádanými 

statutárním městem Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 



181/8R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné 

žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s  ch  v  a  l  u  j  e  

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) Ústecký krasobruslařský klub, z. s., IČ: 684 55 437, na „Zvýšené náklady za 

pronájem ledové plochy“ ve výši 7.000,- Kč 

 

182/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce 

mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární 

město Ústí nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) Aeroklub Ústí nad Labem z.s. (IČ 183 81 928) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecké nebe plné letadel 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem z.s. (IČ 270 43 584) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Grand Prix Ústí nad Labem v atletice 2019“ ve výši 200.000,- 

Kč 

c) CRAZY Production s.r.o. (IČ 283 63 086) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. Festival dřeva“ ve výši 100.000,- Kč 

d) FINCORP s.r.o. (IČ 250 28 057) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„50. Mezinárodní taneční festival 2019“ ve výši 300.000,- Kč 

e) Geometry Prague, s.r.o. (IČ 257 16 964) na částečnou úhradu nákladu spojených 

s akcí „RunTour Ústí nad Labem 2019“ ve výši 250.000,- Kč 

f) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s. (IČ 266 47 567) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „VELKÁ CENA Ústí nad Labem v plavání“ ve 

výši 100.000,- Kč 

g) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Run 2019“ ve výši 150.000,- Kč 

h) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXII.CZECH OPEN KARATE CUP 2019“ ve výši 

200.000,- Kč  

i) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „51. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 200.000,- Kč 

j) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „50. ročník GRAND PRIX města Ústí nad 



Labem v boxu“ ve výši 200.000,- Kč 

k) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Závod dračích lodí – Den Labe“ 

ve výši 100.000,- Kč 

l) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „UL-LET 2019“ ve výši 190.000,- Kč 

m) Mgr. Jan Vácha (nar. 1981) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Cyklozávod Milada 2019“ ve výši 110.000,- Kč 

n) Xterra squadra s.r.o. (IČ 273 29 259) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Miladatlon 2019“ ve výši 100.000,- Kč 

B )  n es ouh l as í   

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast sportu „Akce mimořádného významu pro statutární 

město Ústí nad Labem“ a s následným uzavřením smluv s jednotlivými subjekty 

takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „7. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 262.000,- Kč 

b) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 100.000,- Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora 

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

města Ústí nad Labem 

T: 15. 4. 2019 

 

183/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce sportovního 

kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání akce v oblasti sportu „Akce sportovního 

kalendáře“:  

a) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na malých stolech“ ve výši 

30.000,- Kč 

b) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na velkých stolech“ ve výši 

30.000,- Kč  

c) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár města Ústí“ ve výši 50.000,- Kč 

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

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

s jednotlivými subjekty takto:  

a) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „BASTA AKADEMIE 2019“ ve výši 27.000,- Kč 

b) BASTA CHEERLEADERS, z.s. (IČ 054 22 698) na částečnou úhradu nákladů 



spojených s akcí „7. BASTA CHEER CUP Ústí n.L.“ ve výši 50.000,- Kč 

c) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na malých stolech“ ve výši 

30.000,- Kč 

d) BC LakoPlast Trmice spolek (IČ 033 31 881) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mistrovství ČR v kulečníku na velkých stolech“ ve výši 

30.000,- Kč 

e) Beach Aréna Ústí, z.s. (IČ 226 75 264) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Závěrečný turnaj Ústecké ligy minibeach/beach dětí a mládeže“ ve výši 

21.700,- Kč 

f) Culture Line, z.s. (IČ 019 89 448) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Street Basket 2on2“ ve výši 15.300,- Kč 

g) Monika Fantová (IČ 868 70 637) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„AGI Kelli závod“ ve výši 16.300,- Kč 

h) FK Ústí nad Labem – ženy z.s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Arma Women Cup“ ve výši 26.500,- Kč 

i) FK Ústí nad Labem – ženy z.s. (IČ 228 87 458) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Arma Winter Cup“ ve výši 23.500,- Kč 

j) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 23 609) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký pohár“ ve výši 28.000,- Kč 

k) Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s. (IČ 442 23 609) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký pohárek“ ve výši 15.400,- Kč 

l) Jezdecká stáj Bukov, z.s. (IČ 047 12 064) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Pohár města Ústí nad Labem 2019“ ve výši 25.000,- Kč 

m) Jezdecká stáj Bukov, z.s. (IČ 047 12 064) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Podzimní skokové závody“ ve výši 27.500,- Kč 

n) Juniorský maratonský klub, z.s. (IČ 229 02 147) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu 2019“ ve výši 

34.000,- Kč 

o) Kateřina Marešová (IČ 467 28 309) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Offroad cup Babiny“ ve výši 40.000,- Kč 

p) Mgr. Michal Neustupa (IČ 014 95 101) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Milada Winter Run 2019“ ve výši 37.500,- Kč 

q) POST BELLUM, o.p.s. (IČ 265 48 526) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Běžíme pro Paměť národa v Ústí nad Labem“ ve výši 25.000,- Kč 

r) SK Hostovice z.s. (IČ 442 26 829) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Sportovní den v Hostovicích“ ve výši 17.500,- Kč 

s) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s. (IČ 445 54 087) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VC města Ústí nad Labem mláďat, mladšího a staršího žactva 

v judu“ ve výši 31.200,- Kč 

t) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „VÁNOČNÍ POHÁR TALENTŮ 2019“ ve výši 

15.000,- Kč 

u) SKI klub Telnice – spolek (IČ 708 67 780) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Telnický rohlík 2019“ ve výši 36.000,- Kč 

v) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „50. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA karate“ ve výši 45.000,- Kč 

w) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Ústecký Regionální Pohár 2019 a OPEN Ústecká Regionální Liga“ ve 

výši 45.000,- Kč 



x) SPORT UNION, z.s. (IČ 445 54 044) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Vánoční pohár talentů, karate do 15 let“ ve výši 45.000,- Kč 

y) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí Mezinárodní turnaj kadetů v boxu “OH naděje“ 

ve výši 50.000,- Kč 

z) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Labský pohár ve střelbě“ ve výši 17.500,- Kč 

aa) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „59. ročník Telnického lesního běhu“ ve výši 

17.100,- Kč 

bb) Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s. (IČ 442 26 306) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „59. ročník Telnické patnáctky“ ve výši 

18.900,- Kč 

cc) Rudolf Štípek (nar. 1969) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Hudy cup-dětské lezecké závody Olympijský trojboj“ ve výši 47.500,- Kč 

dd) Taneční skupina Freedom z.s. (IČ 226 70 904) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „DANCEMANIA CUP 2019 - celorepubliková soutěž 

tanečních a sportovních formací“ ve výši 31.500,- Kč 

ee) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „LABE TOUR“ ve výši 27.000,- Kč 

ff) Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem (IČ 442 26 110) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Rudolfa DUFKA - mezinárodní 

žákovský turnaj v házené“ ve výši 36.000,- Kč 

gg) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl házená p.s. (IČ 057 86 428) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál M. Koloce“ ve výši 41.200,- Kč 

hh) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s. (IČ 057 81 191) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Memoriál Zdeňka Vaněčka, závody mládeže 

v plavání, 51. ročník“ ve výši 50.000,- Kč 

ii) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika p.s. (IČ 057 80 853) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Ústecký kilometr“ ve výši 

19.000,- Kč 

jj) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s. (IČ 057 87 343) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „48. ÚSTECKÁ ZATÁČKA“ ve 

výši 25.000,- Kč 

kk) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár města Ústí“ ve výši 50.000,- Kč 

ll) TJ Saně Ústí, z. s. (IČ 042 65 688) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Pohár Palivového kombinátu Ústí, s.p.“ ve výši 45.000,- Kč 

mm) USK PROVOD, z.s. (IČ 183 81 375) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Májové závody 2019“ ve výši 24.000,- Kč 

nn) Ústecká freeridová organizace, z.s. (IČ 226 70 238) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „POHYB dětem“ ve výši 50.000,- Kč 

oo) Veronika Vágnerová (nar. 1973) na částečnou úhradu nákladů spojených s 

akcí „Ústecký VitaSport maraton“ ve výši 40.000,- Kč 

pp) VCC Ústí nad Labem, spolek (IČ 028 53 906) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Jízda veteránů do vrchu“ ve výši 25.000,- Kč 

qq) VitaSport, z.s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecká VitaSport desítka“ ve výši 17.900,- Kč 

rr) VitaSport, z.s. (IČ 060 20 879) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Ústecká VitaSport patnáctka“ ve výši 17.900,- Kč 



B )  n es ch va lu j e  

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

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

s jednotlivými subjekty takto:  

a) SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s. (IČ 661 10 351) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „XXXII. CZECH KARATE OPEN CUP 2019“ ve 

výši 50.000,- Kč 

b) Veronika Vágnerová (nar. 1973) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „VitaSport desítka na Větruši“ ve výši 15.000,- Kč. 

 

 

184/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce 

pořádané subjekty na podporu cyklistiky“ 

 
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 „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a s následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecký klub koloběhu (IČ 266 07 271) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Ústecká koloběžka aneb 24 hodin na koloběžce“ ve výši 

34.000,- Kč 

 

 

185/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. změnu výše dotace na jednoho člena z 900,- Kč na 965,- Kč v oblasti 

volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“  

2. udělení výjimky z docházky na organizované volnočasové aktivity minimálně 1 x 

týdně v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ : 

a) Sdružení V.T.O.M. z. s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 20.265,- Kč 

3. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí 

a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Veronika Kalinová (IČ 051 38 205) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 27.985,- Kč 

b) Rodinné centrum Slunečník, z. s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 



spojených s činností ve výši 28.950,- Kč 

c) Sdružení V.T.O.M. z. s. (IČ 265 24 481) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 20.265,- Kč 

d) Taneční akademie Scenic s. r. o. (IČ 063 62 044) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 15.440,- Kč 

e) Via Europa, z. s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností ve výši 37.635,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb, určených na oblast volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost 

dětí a mládeže do 18 let“ a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s činností ve výši 77.200,- Kč 

b) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s činností ve výši 62.725,- Kč 

c) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s činností ve výši 105.185,- Kč 

d) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s činností ve výši 124.485,- Kč. 

C )   uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, 1. náměstkyni primátora  

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

Ústí nad Labem  

T: 15. 4. 2019 

 

 

186/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce volnočasového kalendáře“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. udělení výjimky z místa pořádání/konání akce v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce volnočasového kalendáře“:  

a) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a 

Slovenské republiky“ ve výši 10.000,- Kč 

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce volnočasového kalendáře“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7113 Kola Waštepi              

(IČ 183 82 410) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Turistický 

pochod „PORTA BOHEMICA““ ve výši 14.700,- Kč 

b) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve 

výši 9.600,- Kč 

c) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) 



na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „POHÁR OSVOBOZENÍ 

TART“ ve výši 9.600,- Kč 

d) Český kynologický svaz ZKO Ústí nad Labem – Bukov – 155 (IČ 631 53 050) 

na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „ZAVÍRÁNÍ STUDÁNEK“ ve 

výši 9.600,- Kč 

e) Junák – český skaut, středisko Šíp Neštěmice, z. s. (IČ 442 27 892) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Aprílový blouďák 2019“ ve výši 8.000,- Kč 

f) Junák – český skaut, středisko Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 094) na 

částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „Po liščí stopě“ ve výši 20.000,- Kč 

g) KČT, odbor Spartak Ústí nad Labem (IČ 038 91 666) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Dálkový pochod – Ústecká jarní 50“ ve výši     

8.000,- Kč 

h) Mensa České republiky (IČ 452 48 591) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Logická olympiáda 2019 – Ústecký kraj“ ve výši 10.000,- Kč 

i) Nadační fond GAUDEAMUS (IČ 252 28 633) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií České a 

Slovenské republiky“ ve výši 10.000,- Kč 

j) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci (IČ 706 93 501) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „HEJBNI KOSTROU“ ve výši 7.000,- Kč 

k) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Mariánská strašidla aneb Pohádková cesta Ústím“ ve výši 

15.300,- Kč 

l) Rodinné centrum Slunečník, z.s. (IČ 270 26 876) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „VEČERNÍČKOVA ZAHRADA“ ve výši 8.400,- Kč 

m) SPORT UNION, z. s. (IČ 445 54 044) na částečnu úhradu nákladů spojených 

s „Projekt „UVAŽ PÁSEK, NEBER DROGY“ “ ve výši 30.000,- Kč 

n) Universitní sportovní klub Slávie, z. s. (IČ 445 52 319) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s akcí „Ústí nad Labem – Milešovka v noci, memoriál Hanky 

Vocáskové – 54. ročník turistického pochodu“ ve výši 30.000,- Kč 

o) Via Europa, z.s. (IČ 266 72 499) na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Umíme využít volný čas“ ve výši 10.000,- Kč 

p) YMCA Ústí nad Labem (IČ 265 33 839) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Závody kočárků 2019“ ve výši 25.500,- Kč 

q) Za Sebuzín krásnější, z.s. (IČ 226 72 729) na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Dětský den“ ve výši 27.000,- Kč 

 

187/8R/19 

Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit 

„Akce zdravotně postižených osob“ 
 

Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Akce zdravotně postižených osob“ 

a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  

a) Ústecký Arcus, z.s. (IČ 445 53 374) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s činností „Aktivizační cvičení a plavání v bazénu KZ, Masarykovy 

nemocnice, o.z., Ústí nad Labem“ ve výši 11.000,- Kč 



188/8R/19 

Personální řešení v příspěvkových organizací za oblast školství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o ukončení šestiletého období na vedoucím pracovním místě 

ředitele/ředitelky:  

a) Mgr. Marie Čápové, Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, 

příspěvková organizace  

b) PaedDr. Jana Eichlera, Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace  

c) Mgr. Bc. Martina Alinče, Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 

3084/8, příspěvková organizace  

d) Bc. Věry Valtové, Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, 

příspěvková organizace  

e) Mgr. Radky Mrkáčkové, Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, 

Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace  

f) Aleny Bodrinové Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, 

příspěvková organizace 

g) Bc. Martiny Štolbové, Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, 

příspěvková organizace  

h) Bc. Lenky Kalousové, Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, 

Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace  

i) Mgr. Jitky Tržilové, Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvková organizace  

B )  ro zh od l a  

1. že v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších změn a doplňků, nevyužije svého práva na vyhlášení konkursu na 

vedoucí pracovní místo ředitele školy či školského zařízení uvedeného v bodu A) 1. 

tohoto usnesení  

 

 

189/8R/19 

Rozpočtová opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti školství 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

31,52 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení provozně 

technické o částku 31,52 tis. Kč v položce nákup DDHM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 



31,52 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Nová 1432/5, 

příspěvkové organizaci na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

1 200 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 1 200 tis. Kč v položce Rezerva na provoz 

pro p. o. ostatní  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz pro 

Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci ve výši 1 200 tis. Kč na zajištění 

provozu Sektorového centra 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

3 136 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 3 136 tis. Kč v položce Financování státní 

správy ve školství 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomicko 

školské – poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 3 136 tis. 

Kč příspěvkovým organizacím z oblasti školství v rámci pilotního programu 

“Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách“ takto: 

ZŠ Školní náměstí, p. o. 724 tis. Kč  

ZŠ Hlavní, p. o. 1 206 tis. Kč  

ZŠ a ZUŠ Husova, p. o. 1 206 tis. Kč  
 

 

 

190/8R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ v 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  

102,99 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 ve výši 102,99 

tis. Kč z akce „DS Velké Březno – pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu (včetně vlastních zdrojů)“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ, sk. č. 05 ve výši 102,99 

tis. Kč na akci „DS Velké Březno – nákup polohovacích lůžek 4 ks“ 

 

 

 

 

 

 



191/8R/19 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí finančních prostředků 

příspěvkovým organizacím z oblasti p. o. ostatní 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

4 192 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací o částku 4 192 tis. Kč v položce Rezerva na provoz 

pro p. o. ostatní  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí příspěvku na provoz příspěvkovým 

organizacím z oblasti „p. o. ostatní“ v celkové výši 4 192 tis. Kč na pokrytí 

mzdových nákladů, včetně souvisejících zákonných odvodů takto: 

Jesle města Ústí nad Labem, p. o. 217 tis. Kč  

Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 696 tis. Kč  

Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p. o. 679 tis. Kč  

Činoherní studio města Ústí nad Labem, p. o. 800 tis. Kč  

Městské služby Ústí nad Labem, p. o. 1 800 tis. Kč  

 

 

192/8R/19 

Udělení souhlasu Městským službám Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizaci s upuštěním od vymáhání pohledávek 

 
Rada města po projednání 

 
A )  ud ěl u j e   

1. Souhlas Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové organizaci s upuštěním 

od vymáhání pohledávek v celkové výši 90 386,- Kč, které zanikly pravomocným 

rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad Labem 

 

193/8R/19 

Souhlas s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, p. o. o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

      
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí   

1. oznámení Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizace o zrušení žádosti o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 

ve výši 211 100,00 Kč 



B )  s ouh l as í  

1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvkové 

organizace o příspěvek ve výši 190 000,00 Kč z Fondu Ústeckého kraje – 

individuální dotace na realizaci projektu „Dovednostmi k úspěchu v životě“ 

 

 

194/8R/19 

Statut a jednací řád Komise pro územní plánování a urbánní 

rozvoj – nové znění 
 

 

Rada města po projednání 

 

A) b e r e   n a    v ě d o m í  

1. Statut a jednací řád Komise pro územní plánování a urbánní rozvoj  

 

 

195/8R/19 

Rozpočtové opatření KP a FO - VISO 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření Kanceláře primátora a finančního odboru ve výši 400 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 400 tis. Kč  

v položce finanční rezerva 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu KP, sk. č. 01, ve výši 400 tis. Kč 

na investiční akci "VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické 

studie a dalších podkladů" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ing. Věra Nechybová    Mgr. Ing. Petr Nedvědický 

    náměstkyně primátora                                                 primátor města 

 
 




