
U s n e s e n í

z 109. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 11. 4. 2022

Usnesení č. 2580/109R/22 - 2605/109R/22

2580/109R/22
Veřejná zakázka "Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního 
města Ústí nad Labem na období let 2022 - 2024" - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

informaci, že zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Komplexní lesnické 
činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2022 - 
2024“ se zúčastnil jediný dodavatel, a to společnost UNILES, a.s.

B) rozhoduje

na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele UNILES, a.s., se sídlem 
Jiříkovská 913/18, 408 01 Rumburk, IČ: 473 07 706, k veřejné zakázce s názvem 
„Komplexní lesnické činnosti na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na 
období let 2022 - 2024“.

2581/109R/22
Veřejná zakázka „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“ - výběr dodavatele

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Šrámkova – 
velkoplošná oprava vozovky“ takto:

1. STRABAG a.s.
2. Metrostav Infrastructure a.s.
3. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
4. ALGON, a.s.

B) rozhoduje

1. na základě doporučení hodnotící komise o výběru dodavatele k veřejné zakázce s 
názvem „Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky“, který se umístil na prvním místě v 
pořadí, tj. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ: 60838744, s 
nabídkovou cenou ve výši 4 799 719,- Kč bez DPH.

2582/109R/22
Rozpočtová opatření OSV, KT a OHS - příspěvek na výkon pěstounské péče
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 2 484 tis. Kč – pokrytí nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 2 484 tis. Kč v položce Účelové 
prostředky z úřadu práce
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 484 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 172,97 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ – tř. 8 financování ve výši 4 172,97 tis. 
Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 4 172,97 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské 
správy v celkové výši 1 780 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám 
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad 
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 780 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 080 tis. Kč v položce 
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 340 tis. Kč v položce 
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 40 tis. Kč v položce 
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 320 tis. Kč

4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 207 tis. Kč – snížení nákladů na 
zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 
provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 207 tis. Kč v položce Účelové prostředky z 
úřadu práce
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 207 tis. Kč v položce 
Účelové prostředky – Pěstounská péče

2583/109R/22
Rozpočtové opatření OSS a FO - příspěvek na výkon veřejného opatrovnictví 2022

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru sociálních služeb a finančního odboru v celkové výši 4 
239,50 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSS o částku 4 239,50 tis. Kč v položce 
Příspěvek na opatrovnictví

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o celkovou částku 4 239,50 tis. Kč v 
položce Dotace pro MO na výkon státní správy a samosprávy takto:
- MO město 1 769,00 tis. Kč
- MO Severní Terasa 1 220,00 tis. Kč
- MO Neštěmice 976,00 tis. Kč
- MO Střekov 274,50 tis. Kč

2584/109R/22
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Opravy, údržba a změny v systému svislého 
dopravního značení"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem jsou "Opravy, údržba a 
změny v systému svislého dopravního značení" s těmito parametry:

a) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce trvalé dopravní značení v katalogovém listu 
KL 1 o částku 6 483,97 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z částky 170 
630,75 Kč bez DPH na částku 177 114,72 Kč bez DPH
b) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce přechodné dopravní značení v katalogovém 
listu KL 1 o částku 384,20 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti 
průměru 12 předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z 
částky 10 110,40 Kč bez DPH na částku 10 494,60 Kč bez DPH
c) zvýšení pravidelné měsíční platby v položce výjezdová pohotovost v katalogovém listu 
KL 1 o částku 404,70 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; pravidelná měsíční platba se tímto mění z částky 10 650 
Kč bez DPH na částku 11 054,70 Kč bez DPH
d) zvýšení měsíční platby v položce trvalé dopravní značení v katalogovém listu KL 2 o 
částku 2 520,74 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 66 335,39 Kč bez 
DPH na částku 68 856,13 Kč bez DPH
e) zvýšení měsíční platby v položce přechodné dopravní značení v katalogovém listu KL 2 
o částku 75,38 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 1 983,56 Kč bez 
DPH na částku 2 058,94 Kč bez DPH
f) zvýšení měsíční platby v položce výjezdová pohotovost v katalogovém listu KL 2 o 
částku 40,47 Kč bez DPH/měsíc odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem 
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průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců ve výši 3,8 %; měsíční platba se tímto mění z částky 1 065 Kč bez 
DPH na částku 1 105,47 Kč bez DPH

2585/109R/22
Zřízení věcného břemene - služebnosti k pozemku p. p. č. 230, k. ú. Habrovice

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti liniové stavby k tíži pozemku 
p. č. 230 v k. ú. Habrovice, spočívající v právu zřízení a provozování odvodňovacího 
potrubí a v právu vstupu a vjezdu na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním odvodňovacího potrubí, s paní Zdeňkou 
Brožovou jako povinným a Statutárním městem Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 
401 00 Ústí nad Labem, IČ: 00081531 jako oprávněným, za jednorázovou úhradu ve výši 
12.180,69 Kč bez DPH.

2586/109R/22
Přijmutí daru - servisní stanice pro cyklisty

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. bezúplatný převod servisní stanice pro cyklisty instalované na cyklostezce na 
Střekovském nábřeží (p.p.č. 2529/9, k.ú. Střekov), v hodnotě ve výši 27 800,- Kč bez DPH 
od AUTO UL, a.s., se sídlem Havířská 373/25, 400 10 Ústí nad Labem, IČ: 28173724

B) děkuje

1.společnosti AUTO UL, a.s. za poskytnutí věcného daru dle bodu A)

2587/109R/22
Udělení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy zřizované statutárním městem Ústí 
nad Labem dle § 23, odst. 5, školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský 
zákon) – zvýšení počtu dětí ve třídě:

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

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

c) Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace

d) Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace
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e) Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková 
organizace

f) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace

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

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

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách mateřských škol 
uvedených v bodě A)

2588/109R/22
Udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině ZŠ, navýšení kapacity ZŠ

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině základní školy dle § 23 odst. 
3, 4 školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, pro školní rok 2022/2023 – výjimka z 
nejnižšího počtu žáků:

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

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ

a) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z nejnižšího počtu žáků ve školní družině 
základní školy uvedené v bodě A)1.

C) souhlasí

1. s dočasným navýšením celkové kapacity základní školy z počtu 480 na 505 žáků dle § 
145 odst. 1 školského zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění a dle zákona Lex Ukrajina školství č. 67/2022 Sb.

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

2589/109R/22
Otevření přípravných tříd na ZŠ ve školním roce 2022/2023 a udělení výjimky z 
počtu žáků v přípravných třídách
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. otevření přípravných tříd základní školy dle § 47 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve školním roce 2022/2023 na:

a) Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace – 1 
třída (z oddělení školní družiny)

b) Základní škole a Základní umělecké škole Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace – 1 třída

c) Základní škole Ústí nad Labem, Anežky České 702/17,
příspěvková organizace – 1 třída

d) Základní škole Ústí nad Labem, Hlavní 193,
příspěvková organizace – 2 třídy

e) Základní škole Ústí nad Labem, Hluboká 150,
příspěvková organizace – 1 třída

f) Základní škole Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38,
příspěvková organizace – 1 třída

g) Základní škole Ústí nad Labem, Palachova 400/37,
příspěvková organizace – 1 třída

h) Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
příspěvková organizace – 1 třída

i) Základní škole Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6,
příspěvková organizace – 1 třída

j) Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5,
příspěvková organizace – 2 třídy (1 ze tříd z oddělení školní družiny)

2. udělení výjimky z počtu žáků v přípravné třídě základní školy dle § 23 odst. 3, 5 
školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na školní rok 2022/2023 – nejvyšší počet 
žáků v přípravné třídě:

a) Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková 
organizace
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b) Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace

c) Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace (pro obě třídy)

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

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Čmejlovou, vedoucí OŠKS MmÚ
a) k podpisu souhlasu s otevřením přípravných tříd na základních školách uvedených v 
bodě A) 1
b) k podpisu souhlasu s udělením výjimky z počtu žáků v přípravných třídách základních 
škol uvedených v bodě A) 2

2590/109R/22
Souhlas zřizovatele s navýšením kapacity Základní školy Erazim 2

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

1. s navýšením celkové kapacity Základní školy Erazim 2, jejíž činnost vykonává školská 
právnická osoba, na 60 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2022, dle § 145 odst. 1 školského 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

2591/109R/22
Vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

vyřazení nepoužitelné dokumentace z účetní evidence u těchto projektů:
a) Dům kultury – objekt A
b) Sloninec ZOO
c) Jezero Milada – přístaviště
d) ZOO – parkovací domy a lanová dráha
e) Elektronický odbavovací systém

2592/109R/22
Souhlas s uzavřením smluv o pachtu a podpachtu zemědělských pozemků pro 
Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p.o.

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 souhlasí

s účinností od 1. 5. 2022

1. s uzavřením smlouvy o pachtu zemědělských pozemků č. 1/2022 mezi Zoologickou 
zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a MUDr. Karlem Strachoněm, 
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zástupcem spoluvlastníků pozemku p. č. 1736/5 v k. ú. Krásné Březno za účelem sklizně 
zeleného krmiva pro zvířectvo chované v zoologické zahradě, na dobu neurčitou, 
pachtovné ve výši 1 120,- Kč ročně a výše roční daně z nemovitosti.
2. s uzavřením smlouvy o pachtu zemědělských pozemků č. 2/2022 mezi Zoologickou 
zahradou Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a MUDr. Karlem Strachoněm, 
zástupcem spoluvlastníků pozemků p. č. 1736/6 v k. ú. Krásné Březno, p. č. 5175/3, p. č. 
5175/10, p. č. 5175/21 v k. ú. Ústí nad Labem za účelem sklizně zeleného krmiva pro 
zvířectvo chované v zoologické zahradě, na dobu neurčitou, pachtovné ve výši 5 516,- Kč 
ročně a výše roční daně z nemovitosti
3. s uzavřením smlouvy o podpachtu zemědělských pozemků mezi Zoologickou zahradou 
Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací a společností KÁMEN Zbraslav, a.s., sídlo 
Žitavského1178, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 01820460 jako podpachtovatelem pozemků 
p. č. 1736/1, p. č. 1736/3, p. č. 1736/4 v k. ú. Krásné Březno a p. č. 4852/3 v k. ú. Ústí nad 
Labem za účelem sklizně zeleného krmiva pro zvířectvo chované v zoologické zahradě, na 
dobu neurčitou, pachtovné ve výši 6 742,- Kč ročně a výše roční daně z nemovitosti

2593/109R/22
„Čelakovského - smíšený dům“ – uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

Změnový list č. 1, který je součástí přílohy předloženého materiálu

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Čelakovského - smíšený dům“, který je 
přílohou tohoto usnesení

2594/109R/22
Rozpočtová opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové 
organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 5 814,79 tis. Kč - zapojení účelové dotace poskytnuté z Ministerstva pro 
místní rozvoj na úhradu nákladů v rámci realizovaného projektu „Vybudování 
multimediální a ICT učebny - IROP Výzva č. 47“ takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 659,97 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 154,82 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu - investiční
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Základní školu Ústí 
nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkovou organizaci z Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši
1 659,97 tis. Kč na realizaci projektu „Vybudování multimediální a ICT učebny“
d) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk.č. 05 – poskytnutí investiční 
dotace, Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci z 
Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 4 154,82 tis. Kč na realizaci 
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projektu Vybudování multimediální a ICT učebny“
2. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v 
celkové výši 1 278,40 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z 
Ministerstva práce a sociálních věcí takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 278,40 tis. Kč v položce Účelové 
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky 
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací v rámci operačního 
programu Zaměstnanost takto:
- Fakultní základní škole Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvkové organizaci, 
ve výši 659,41 tis. Kč
- Základní škole Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvkové organizaci ve výši 618,99 
tis. Kč

2595/109R/22
Krizové byty v Matiční ulici – podání žádosti o dotaci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. zásady pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu Ústeckého kraje

B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na krizové byty v Matiční ulici v rámci dotačního programu dle 
bodu A) tohoto usnesení

2. spolufinancování krizových bytů v Matiční ulici s předpokládanými celkovými náklady 
projektu ve výši 5 000 tis. Kč vč. DPH

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí OMOSRI

1. zpracovat žádost o dotaci na krizové byty v Matiční ulici dle bodu B)

T: 31. 5. 2022

2596/109R/22
Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) vyhlašuje

1. výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

B) schvaluje

1. znění inzerátu výběrového řízení dle přílohy usnesení

C) jmenuje

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele 
Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
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Předseda: Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové: Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, ved. OPT OMOSRI
2. komisi pro výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Kulturního střediska 
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, ve složení:
Předseda:
Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
Členové:
Mgr. Michal Ševcovic, náměstek primátora
Mgr. Jiří Řehák, náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., předsedkyně kulturní komise RM
Mgr. Zdeněk Kymlička, člen kulturní komise RM
Přemysl Šoba, ředitel Domu kultury Teplice
PaedDr. Jan Eichler, ředitel KSmÚL

Členové s hlasem poradním:
Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
Ing. Radka Jakoubková, ved. OPT OMOSRI
Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru ŠKS

2597/109R/22
Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do prodloužené výzvy MPSV č. 30_21_011 v rámci 
OP Potravinové a materiální pomoci

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do prodloužené výzvy MPSV č. 
30_21_011 Operačního programu otravinové a materiální pomoci. Projekt ÚK – 
Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi pro školní rok 2022/2023
2. s uzavřením smlouvy o partnerství u výzvy MPSV č. 30_21_011 Operačního programu 
Potravinové a materiální pomoci mezi příslušnou základní školou nebo mateřskou školou 
statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem, v rámci projektu ÚK – Potravinová 
pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

B) zmocňuje

1. Bc. Martinu Žirovnickou, vedoucí odboru městských organizací, strategického rozvoje a 
investic
a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám statutárního 
města Ústí nad Labem se zapojením
do projektu v rámci prodloužené výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto usnesení
b) k vydávání souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství mezi příslušnou základní školou 
nebo mateřskou školou statutárního města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem uvedené v 
bodu A) 2. tohoto usnesení

2598/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO – vratka nevyčerpané dotace z projektu Šablony 
II – Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, p. o.
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Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru ve výši 21,10 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II. 
poskytnuté Internátní mateřské škole, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvkové 
organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 21,10 tis. Kč, v položce Přijaté vratky 
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 21,10 tis. Kč, 
v položce Finanční vypořádání

2599/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI – poskytnutí příspěvku z Fondu pro záchranu a rozvoj 
Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve 
výši
2 200 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, strategického 
rozvoje a investic, sk.č. 06, o částku 2 200 tis. Kč u akce „Účelová investiční rezerva“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací, 
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací – 
poskytnutí účelového příspěvku na provoz ve výši 2 200 tis. Kč příspěvkové organizaci 
Zoologická zahrada Ústí nad Labem Kč na realizaci havarijní opravy páteřního napájecího 
kabelu ve spodní části ZOO

2600/109R/22
Podání žádosti o dotaci Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, příspěvkovou 
organizací do výzvy v rámci Národního plánu obnovy, komponenty Rozvoj 
kulturního a kreativního prostoru, iniciativy Rozvoje regionálního kulturního a 
kreativního centra 

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. Ministerstvem kultury ČR připravovanou výzvu v rámci Národního plánu obnovy, 
komponenty „4.5. Rozvoj kulturního a kreativního sektoru“, iniciativy „Rozvoj regionální 
kulturních a kreativních center“ 

B) schvaluje

1. předložení žádosti o poskytnutí dotace Kulturním střediskem města Ústí nad Labem, 
příspěvkovou organizací do výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení, v předpokládané výši 
nákladů 40 000 000,- Kč, přičemž předpokládaná spoluúčast státního rozpočtu činí 75 % 
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celkových uznatelných nákladů, tj. 30 000 000,- Kč a minimální spoluúčast činí 25% 
způsobilých nákladů
tj. 10 000 000,- Kč
2. výjimku ze směrnice RM č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek spočívající v zadání 
zpracování projektové dokumentace na zřízení kulturního a kreativního centra Ústí nad 
Labem jednomu dodavateli, a to společnosti 3 + 1 architekti s.r.o., sídlo Slavíčkova 269/1, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ 076 18 891

C) stanovuje

1. pracovní skupinu pro zřízení Kulturního a kreativního centra Ústí nad Labem ve složení:
a) Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora
b) Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
c) PaedDr. Jan Eichler, ředitel Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 
organizace
d) Jiří Půst, vedoucí provozního úseku Kulturního střediska města Ústí nad Labem, 
příspěvkové organizace
e) Ing. Jan Kvasnička, ředitel subjektu KULT, spolek
f) Ing. arch. Pavel Plánička, jednatel společnosti 3 + 1 architekti s.r.o.
g) Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MOSRI
h) Mgr. Jiří Starý, vedoucí oddělení ITI OMOSRI
i) Mgr. Tomáš Kočí, vedoucí OSR OMOSRI
j) Ing. Radka Jakoubková, vedoucí OPT OMOSRI
k) Bc. Martina Čmejlová, vedoucí odboru ŠKS

2601/109R/22
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - dotace pro MO město z projektu Participativní 
rozpočet "Ústečané společně"

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje

1. realizátora akce „Park Republiky - vybudování odpočinkové a relaxační zóny pro 
obyvatele města“, kterým bude MO město i za předpokladu, že pozemky, na kterých se má 
projekt realizovat, je ve správě Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad 
Labem

B) schvaluje

1.rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a 
finančního odboru – účelová investiční dotace pro MO město ve výši 500 tis. Kč v rámci 
participativního rozpočtu „Ústečané společně“, takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03 o částku
500 tis. Kč - Investiční rezerva na „Participativní projekty“
b)zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 500 tis. Kč na 
investiční akci „MO město – Park Republiky - vybudování odpočinkové a relaxační zóny 
pro obyvatele města“

C) ukládá
MO město, realizátorovi projektového záměru Participativního rozpočtu „Ústečané 
společně“ 
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a) ukončit realizaci akce

T: 31. 10. 2022

2602/109R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelé Ludmile Krevové

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. zajištění slušného pohřbení zemřelé Ludmily Krevové, datum narození ************* 
a datum úmrtí *************, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1.s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelé dle bodu A) 1. tohoto usnesení a to 
finanční hotovosti ve výši 12 478,- Kč, 2 ks zlatých prstenů, 1 ks zlatého řetízku, 1 ks 
stříbrného řetízku s přívěskem, 1 ks stříbrného prstenu, bižuterie a hodinek Q & Q Superior

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zajistit odpověď Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi, notáři, Hradiště 96/8, Ústí nad Labem, ve 
smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty

T: 30. 4. 2022

2603/109R/22
Převzetí nepatrného majetku po zemřelém Janu Nešporovi

Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí

1. zajištění slušného pohřbení zemřelého Jan Nešpora, datum narození ************** a 
datum úmrtí prozatím nezjištěno, statutárním městem Ústí nad Labem

B) nesouhlasí

1. s převzetím majetku nepatrné hodnoty po zemřelém dle bodu A) 1. tohoto usnesení, a to:
a) finanční hotovost ve výši 2 716,- Kč
b) telefon Samsung bez zadního krytu se SIM kartou
c) 2 ks klíčů s přívěskem
d) 1 ks propanbutanové láhve 2 kg a 1 ks propanbutanové láhve 2 kg s vařičem
e) 2 ks jízdenka MHD v hodnotě 12 Kč a 2 ks jízdenka MHD v hodnotě 20 Kč
f) 2 ks papírových kapesníčků
g) 6 ks tablet Ibalgin
h) plato prášků Helicid
i) papírová kartička Úřadu práce ČR
j) vizitka Magistrátu města Ústí nad Labem

C) ukládá
Bc. Martině Žirovnické, vedoucí odboru MOSRI

a) zajistit odpověď Mgr. Tomáši Ostrožlíkovi, notáři, Hradiště 96/8, Ústí nad Labem, ve 
smyslu nesouhlasu s přijetím majetku nepatrné hodnoty
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T: 30. 4. 2022

2604/109R/22
Rozpočtové opatření KP – MRS VstupenkyÚstí

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora ve výši 280,14 tis. Kč takto:
a) změna stavu na bankovním účtu MmÚ – zapojení volných prostředků na bankovním 
účtu „SM – ÚL MRS VSTUPENKY ÚSTÍ“ – tř. 8 financování ve výši 280,14 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního 
ruchu o částku 280,14 tis. Kč

2605/109R/22
Poskytnutí peněžitého daru

Rada města Ústí nad Labem po projednání
 schvaluje

1. poskytnutí peněžitého daru
a) ve výši 20 tis. Kč subjektu Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Sociální péče 3316/12A, 
401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, který je zastoupen generálním ředitelem MUDr. 
Petrem Malým, MBA, na odbornou konferenci 18. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Mgr. Tomáš Vlach PhDr. Ing. Petr Nedvědický

náměstek primátora primátor města
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 STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM 

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic 

Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

 

                                                                                     SML                                                                                                           

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

 

1. Statutární město Ústí nad Labem  

se sídlem:     Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem 

    Zastoupeno:              PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátorem  

IČ:     000 81 531 

Osoba oprávněna jednat  

ve věcech technických:       Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru městských 
organizací, strategického rozvoje a investic Magistrátu 
města Ústí nad Labem 

                                            Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace 
investic OMOSRI Magistrátu města Ústí nad Labem 

bankovní spojení:   Komerční banka 

číslo účtu:     78-4632170217/0100 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)         
            
 a 

 

2. SIM stavby spol. s r.o. 

zastoupená/ý:    Ing. Petrem Sládkem 

se sídlem:   Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01 

IČ:     25460625     

DIČ:    CZ25460625  

bankovní spojení:  ČSOB 

číslo účtu:    182161330/0300  

Pověřená osoba k jednání: Ing. Petr Sládek   

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“) 

 

uzavřely tento  

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012  Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dodatek“) 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo plnění 

podlimitní veřejné zakázky s názvem „Čelakovského – smíšený dům“ ve znění dodatku č. 

1 ze dne 17. 2. 2022 (dále jen „Smlouva“). 

 

2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, 
které vznikly při plnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku. Změny závazku ze 

Dodatek č. 2 SoD - Čelakovského - smíšený dům_final.pdf k usnesení č. 2593/109R/22



Smlouvy jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Změny závazku ze Smlouvy jsou: 

a. dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, provedeny v rozsahu 0,4 %, a konkrétně 
jsou vymezeny ve změnovém listu č. 1, a  

b. dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kdy potřeba těchto změn vznikla v 

důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze 
Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž 
změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by 
způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení 
díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí v součtu 15,9 % 
původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou 
konkrétně vymezeny a oceněny ve změnovém listu č. 1. 

4. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly, na základě ustanovení čl. III. bod 15. 
uzavřené Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku v souvislosti se skutečnostmi uvedenými 
v odst. 3 tohoto článku, jehož podstatou je změna termínu plnění a dále změny, které jsou 
přesně specifikovány a oceněny ve změnovém listu č. 1, které tvoří přílohu tohoto 
Dodatku. 

 

II. Předmět 

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část IV. odst. 2 nově zní: 

 
Zhotovitel je povinen zahájit práce po předání staveniště (předpoklad max. do 14 dnů od 
nabytí účinnosti smlouvy. Předání dokončeného díla včetně zajištění vydání kolaudačního 
souhlasu do 16 měsíců od předání staveniště.  
 

2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že Část V. odst. 1 nově zní 

 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou 
cenu v celkové výši:  
Cena bez DPH (ZD pro 15 % DPH)                              30 868 605,86 Kč  
DPH 15 %                                                                        4 630 290,88 Kč  
-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Cena celkem včetně DPH                                              35 498 896,74 Kč  
(Slovy: „třicetpětmilionůčtyřistadevadesátosmtisícosmsetdevadesátšest korun 

sedmdesátčtyři haléřů“) 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze 
změny. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města 
usnesením č………... ze dne 11. 4. 2022 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a 
jedno vyhotovení zhotovitel. 



5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne   

    

V Ústí nad Labem dne  

Objednatel: 

................................................................ 

    Zhotovitel: 

....................................................... 

PhDr. Ing. Petr Nedvědický                                           

                  Primátor  

Statutárního města Ústí nad Labem 

         

         Ing. Petr Sládek 

              Jednatel  

    SIM Stavby spol. s r. o. 

Příloha: Změnový list č. 1 včetně rozpočtu 
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Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   
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Bc. Martina 

Žirovnická 

Vedoucí 

odboru 

OMOSRI   

Správce 

rozpočtu 

Mgr. Vít Zíka referent OMOSRI   

Právně 

posoudil 

Mgr. Lucie 

Kinter 

Radičová 
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Důvodová zpráva: 
 

 

Statutární město Ústí nad Labem 
 

 

 

 

vyhlašuje  

 

 

výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele  

 

Kulturního střediska města Ústí nad Labem,  

příspěvkové organizace  
 
Požadavky: 

 ukončené vysokoškolské vzdělání  

 nejméně 3 roky praxe v řídící funkci 

 organizační, komunikační a řídící schopnosti 

 nejméně 3 roky zkušeností s pořádáním kulturních a společenských akcí 

 orientační znalosti ve financování příspěvkové organizace 

 bez záznamu v rejstříku trestů 

 předpokládaný termín nástupu nejpozději od 1. 9. 2022 

 

Náležitosti přihlášky: 

 písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

- označení výběrového řízení 

- jméno, příjmení a titul  

- datum a místo narození  

- místo trvalého pobytu  

- datum a podpis přihlášky 

 součástí přihlášky budou tyto doklady: 

- strukturovaný profesní životopis, obsahující údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání  

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník 

předloží obdobný doklad 

- originál koncepce rozvoje organizace s podpisem uchazeče (maximálně 

10 strany formátu A 4), bude obsahovat: 

 návrh fungování příspěvkové organizace v kontextu svěřených 

kulturních zařízení (Národní dům, Dům kultury a Letní kino) 

 návrh nastartování organizace a spolupráce s jinými ústeckými 

kulturními subjekty a eventovými agenturami 

 návrh možné participace na úspěšných nebo nových projektech napříč 

organizacemi a žánry 

 návrh na vznik či začlenění příspěvkové organizace do platforem 

v oblasti kultury  

 návrh možné propagace příspěvkové organizace 

 návrh rozšíření nabízených služeb, nastavení cenové politiky a 

nabídky tzv. balíčků na míru v nabízených prostorách 

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele KSmÚL_P_usnesení.doc k usnesení č. 2596/109R/22



 

 návrh možného vícezdrojového financování provozních a investičních 

potřeb příspěvkové organizace 

 

        Platové zařazení: 12. platová třída NV č. 341/2017 Sb. 

        Platové podmínky se řídí zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

 

Veškeré doklady musí být originály, nebo úředně ověřené kopie. Přihlášku doručte osobně 

na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, nebo poštou na adresu Magistrát města Ústí 

nad Labem, odbor MOSRI, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem, ve lhůtě nejpozději 

do 23. 5. 2022 do 17 hod. Zalepenou obálku označte „Neotvírat - VŘ ředitel KSmÚL“.  


