Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
10. jednání Rady města Ústí nad Labem,
konané dne 22. 4. 2014
Usnesení č. 213/14 - 262/14
==================================================================

213/14
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

214/14
Týdny pro duševní zdraví v roce 2014
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím dotace ve výši 130 000,- Kč včetně DPH na kulturně humanitární
akci Týdny pro duševní zdraví v roce 2014 organizátorovi akce Fokus Labe,
IČ: 44226586, sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem a s následným uzavřením
smlouvy
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) ppředložit návrh dotace dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí
nad Labem
T: 2. 6. 2014

215/14
Vyhlášení mimořádného dotačního řízení pro poskytovatele
sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním na rok 2014
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. vyhlášení mimořádného dotačního řízení a získání finančních prostředků z rozpočtu

Statutárního města Ústí nad Labem pro poskytovatele sociálních služeb a služeb
blízkých službám sociálním dne 23. 4. 2014, na dotační titul „Ambulantní služba
odborného sociálního poradenství pro specifické skupiny osob ohrožených
závislostmi“

216/14
Jmenování ředitelky Mateřské školy,
V Zeleni 530/4, příspěvkové organizace

Ústí nad Labem,

Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. doporučení konkursní komise ze dne 11. 4. 2014 na obsazení vedoucího pracovního
místa ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvkové
organizace
B) jmenuje
1. Mgr. Lucii Bílskou
a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy, Ústí nad Labem,
V Zeleni 530/4, příspěvkové organizace s účinností od 1. 5. 2014 na období
6 let
C) stanoví
1. Mgr. Lucii Bílské, ředitelce Mateřské školy, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4,
příspěvkové organizace
a) plat s účinností od 1.5.2014 (platový výměr č. 5/2014)
D) pověřuje
1. PhDr. Janu Müllerovou PhD., vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě C) tohoto usnesení

217/14
Uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného – Nurlybek
KOSZHANOV
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí
2. podnájem družstevního bytu č.
v budově č. p.
v ulici
panu Nurlybek KOSZHANOV v rámci pravidel integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení
vlády České republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543
B) schvaluje
1. uzavření smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části mezi Statutárním
městem Ústí nad Labem, Nurlybek Koszhanovem, narozeným dne xxxxxxx a
novým nájemcem družstevního bytu paní Lucií Špirochovou, narozenou dne

xxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxx,
na úhradu nájemného od
března 2014
C) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle
varianty II A zásad uvedené v bodě B) tohoto usnesení

218/14
Přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na
rozvoj infrastruktury obce v souvislosti se zabezpečením integrace
azylantů a osob požívajících doplňkové
ochrany v České
republice
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. státní integrační program podle varianty I. a II., Zásad pro poskytování dotací z
rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve prospěch obcí
2. nájem bytu č. xx o velikosti 75,9 m2,
nadzemním podlaží domu
č. p. xxxxxx, ulice xxxxxxxxxxx,
paní Gulnar JUMAGALIYEVA
a panu Nurlan SAMIROV v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České
republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543
3. nájem bytu č. xx o velikosti 80 m2,
s příslušenstvím
patře domu
č. p. xxxxx, ulice xxxxxx,
, panu Yerbolat DYUSSUPOV a paní
Aliya KHISMETOVA v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České
republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543
4. nájem bytu č. xx o velikosti
v domě č. p. xxx, ulice xxxxxxx,
panu Nurgaliyev SAMAT a paní Gulbara KONYROVA v rámci pravidel integrace
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech
následujících dle usnesení vlády České republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543
B) schvaluje
1. žádost paní Gulnar JUMAGALIYEVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo
jeho části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly
314 Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylantů v roce 2008
a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce
březen 2014
2. žádost pana Yerbolat DYUSSUPOV o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo
jeho části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtového kapitoly
314 Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylatnů v roce 2008
a v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce
březen 2014
3. žádost paní Gulbara KONYROVA o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části dle varianty č. II A zásad pro poskytování dotací z rozpočtového kapitoly 314
Ministerstva vnitra ve prospěch obcí na zajištění bydlení azylatnů v roce 2008 a

v letech následujících dle usnesení vlády České republiky číslo 543 od měsíce
březen 2014
4. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj
infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1.- 3. tohoto usnesení
C) zmocňuje
1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS
a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1 - 3 tohoto usnesení
b) k podpisu smluv o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle
varianty II A zásad uvedených v bodě A) 1. tohoto usnesení, které budou
uzavřeny mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, pronajímateli
a osobami s doplňkovou ochranou
D) ukládá
1. PhDr. Janě Müllerové, PhD. vedoucí odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb
a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádosti Statutárního města Ústí
nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého
nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto
usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje

219/14
Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb
města Ústí nad Labem – data za rok 2013
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad
Labem – data za rok 2013

220/14
Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2014
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na akce kulturního kalendáře ve výši 535 700,- Kč a
následné uzavření smlouvy s těmito subjekty takto:
a) Agentura Modua s. r. o. (IČ 25435833), na akci „Hurá prázdniny“
36 000,- Kč
b) Apoštolská církev, sbor Ústí nad Labem (IČ 73633828), na akci „Celoroční
činnost projektu Fusion“ 10 000,- Kč
c) DS Mladá scéna o. s. (IČ 26558441), na akci „Nájemné divadelního souboru
Mladá scéna v DK Ústí nad Labem“ 50 000,- Kč

d) Kocmanová Taussigová Lenka (IČ 72752751) na akci „Módní přehlídka
na Laguně 50 000,- Kč
e) Kubát Vladimír (IČ 15696758) na akci „Ústecký pohár – 45. ročník“
20 000 ,- Kč
f) Kymlička Zdeněk (IČ 13473158) na akci „Ústecká forbínka“ 50 000,- Kč
g) Labská kapela o. s. (IČ 490423287) na akci „Promenádní koncert velkého
osazení“ 10 000,- Kč
h) Marek Korbélyi (IČ 65658469) na akci „Virtuosi per musica di pianoforte“
40 000 Kč
i) Musica Semper Viva, Bc. Martin Říhovský (IČ 72752823) na akci „Výchovné
koncerty pro ZŠ, SŠ a G – Hudba dětem – Muzeum 2014“
30 000,- Kč
j) Sdružení Festive (IČ 22718745) na akci „Den Severní Terasy“ 50 000,- Kč
k) Sdružení Romano Jasnica (IČ 68974922) na akci „10. různobarevný
festival“ 30 000,- Kč
l) Svadnet o. s. (IČ 26665522) na akci „Anenská pouť“ 30 000,- Kč
m) Svaz důchodců (IČ 408182) na akci „Den seniorů“ 4 000,- Kč
n) Trost František ml. (xxxxxxxxxxx) na akci „V. sochařské sympozium
Řehlovice“ 15 000,- Kč
o) Ústecká kulturní beseda o. s. (IČ 22749179) na akci „Ústecký hudební
podzim“ 35 000,- Kč
p) Variou Arts-Mgr. Jiří Hladík (IČ 69907773) na akci „baletní parodie Labutí
bažina a Popelnička“ 40 000,- Kč
q) VIA EUROPA, o. s. (IČ 26672499) na akci „Společně do světa“
12 000,- Kč
r) Za Sebuzín krásnější, o.s. (IČ 22672729) na akci „Mikulášská veselice“
9 700,- Kč
s) Svaz tělesně postižených (IČ 44225466) na akci „Jarní rej seniorů“
7 000,- Kč
t) Svaz tělesně postižených (IČ 44225466) na akci „Vánoční posezení“
7 000,- Kč
2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb,
určených
na
Grantové
projekty
2014,
v celkové
výši
85 000,- Kč a následné uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:
a) Kindl Nováková Taťána (xxxxxxxxxxxx) na akci „Vydání pohádkové knížky
pro děti“ 35 000,- Kč
b) Ústecká kulturní platforma ´98, o. s. (IČ 68298587) na akci „Města, obce,
osady a lidé Severního polabí – pokračování výstavy“ 50 000,- Kč
B) s o u h l a s í
1. s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, určených na akce kulturního kalendáře 2014, v celkové výši
360 000,- Kč a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:
a) B.B.Art Production – Hynek Verner (IČ 69296316) na akci „Bonifanti – 50 let“
90 000,- Kč
b) Kubát Vladimír (IČ 15696758) na akci „Grand Prix Ústí nad Labem –
24. ročník“ 60 000,- Kč
c) Marek Korbélyi (IČ 65658469) na akci „Promenádní koncerty“ 60 000,- Kč
d) Taneční skupina Freedom o.s. (IČ 22670904) na akci „Dance shock –
street dance show world campionship 2014“ 150 000,- Kč

C) u k l á d á
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 2. 6. 2014

221/14
Poskytnutí finančního příspěvku na kulturní informativní
brožuru
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu na rok 2014 odboru školství,
kultury, sportu a sociálních služeb, určených na oblast kultury pro Ústeckou
kulturní platformu ´98, občanské sdružení, IČ 68298587 v celkové výši 60 tis. Kč
za účelem vydávání kulturně-sportovně-společenského měsíčníku „Nové ústecké
přehledy“
B) u k l á d á
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu A)1 tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 2. 6. 2014

222/14
Revokace usnesení Rady města
Rada města po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města č. 72/14 ze dne 10. 2. 2014 v bodě A), odst. 1 písm. l) a to
v celém rozsahu

223/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – zapojení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou
formou azylu na území ČR v roce 2014
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 384 tis. Kč k zapojení účelové neinvestiční
dotace ze státního rozpočtu pro Statutární město Ústí nad Labem na zajištění
bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu na území České

republiky v roce 2014 takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 ve výši 384 tis Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně
technické o částku 264 tis. Kč v položce ostatní záležitosti bydlení – Azylanti –
nájemné
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM v položce údržba a
opravy místních komunikací o částku 120 tis. Kč
B) ukládá
1. Ing. Daliborovi Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) profinancovat účelové finanční prostředky ve výši dle bodu A)1.c) tohoto
usnesení určené na rozvoj infrastruktury obce
T: do 30. 11. 2014

224/14
5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem 2014 - 2017
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. informace o procesu komunitního plánování a významu 5. Komunitního plánu péče
města Ústí nad Labem na období 2014 – 2017
B) souhlasí
1. s 5. Komunitním plánem péče města Ústí nad Labem na období 2014 – 2017 jako
koncepčním materiálem pro rozvoj sociální sféry v Ústí nad Labem
C) ukládá
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města Ústí nad Labem
a) předložit 5. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období 2014 – 2017
k projednání Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 2. 6. 2014

225/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – zajištění financování „Městských akcí v roce 2014“
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 500 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory
školství, sportu a sociálních služeb o částku 500 tis. Kč z položky Ostatní
činnosti – „Vánoce“
b) zvýšení části neinvestičního rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory školství,
kultury, sportu a sociálních služeb o částku 500 tis. Kč na položku Ostatní
činnosti (na plánované „Městské akce v roce 2014“)

226/14
Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních
služeb – posílení rozpočtu oblast kultury – akce kulturního
kalendáře
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření OŠKSS ve výši 500 tis. Kč takto:
a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ
vytvořených lepším hospodařením v r. 2013 ve výši 500 tis Kč
b) zvýšení části neinvestičního rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory školství,
kultury, sportu a sociálních služeb o částku 500 tis. Kč na položce oblast
kultury – akce kulturního kalendáře

227/14
Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – převod finančních
prostředků z akce „Rekonstrukce vyhlídky Vysoký Ostrý“ do
provozu
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 120,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05,
o částku 120,00 tis. Kč u akce „Rekonstrukce vyhlídky Vysoký Ostrý“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení
přípravy a realizace investic, o částku 120,00 tis. Kč

228/14
Rozpočtové opatření odboru rozvoje města – „Kanalizace Svádov
II. etapa“ – přijetí dotace
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města ve výši 514,08 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 514,08 tis. Kč – dotace z Fondu
vodního hospodářství Ústeckého kraje
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, sk. č. 05, o
částku 514,08 tis. Kč na akci „Kanalizace Svádov II. etapa“

229/14
„Úspory energií ZŠ a MŠ“ – schválení výsledku výběrového řízení
na zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti
Rada města po projednání
A) v y l u č u j e
1. uchazeče o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“:
a) 7s architektonická kancelář s.r.o., Družstevní ochoz 1288/20, Praha 4
b) Design 4 – projekty staveb, s.r.o., Sokolská 1183, Liberec
c) ENVIOM PRO s.r.o., Na Břevnovské pláni 1363/71, Praha 6
d) Proxion s.r.o., Hurdálkova 156, Náchod
e) Ing. Michal Zigl, DiS, projekční a technické práce, Ke Skalce 10, Jihlava
f) Severní stavební a.s., Masarykova 633, Ústí nad Labem
g) CZ projekt Neratovice s.r.o., Za potokem 265, Kojetice
B) bere na vědomí
1. umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace a
zajištění inženýrské činnosti na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“ takto:
1. Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nejdek
2. SPECTA s.r.o., Na Luhách 1559/14, Ústí nad Labem
3. TERMO + holding, a.s., Všebořická 239/9, Ústí nad Labem
4. Valbek, spol. s r.o., středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, Ústí nad Labem
5. INGUTIS, spol. s r.o., Thákurova 2077/7, Praha 6
6. INGEM inženýrská a.s., Barrandova 366/26, Plzeň
7. Projekty CZ s.r.o., Hradiště 96/8, Ústí nad Labem
8. A.W.A.L. s.r.o., Eliášova 20, Praha 6
9. atelier dwg s.r.o., Pekařská 384/13, Brno
10. ARTECH spol. s r.o., Dušní 112/16, Praha 1
C) s c h v a l u j e
1. přidělení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a zajištění
inženýrské činnosti na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“ uchazeči, který se umístil na
prvém místě v pořadí t.j. Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nejdek, IČ:15725138 s
nabídkovou cenou 866 844,00 Kč včetně DPH
2. v případě, že uchazeč, který se umístil na prvém místě, odmítne uzavřít smlouvu
se zadavatelem, přidělí zadavatel veřejnou zakázku na zpracování projektové
dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na akci „Úspory energií ZŠ a MŠ“ dle
§ 82 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. uchazeči, který se umístil na druhém,
popřípadě třetím místě v pořadí

230/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezené
veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice II/528 západně od obce
Strážky“ v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem
u vymezené veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice II/528 západně od obce
Strážky“ v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně obsahu
u vymezené veřejně prospěšné stavby „Přeložka silnice II/528 západně
od obce Strážky“ v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

231/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezených
ploch P18-1, P18-4 a P18-5 v k. ú. Střekov v souladu s ust. § 55
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem
u vymezených ploch P18-1, P18-4 a P18-5 v k. ú. Střekov v souladu s ust. § 55
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně obsahu
u vymezených ploch P18-1, P18-4 a P18-5 v k. ú. Střekov v souladu s ust.
§ 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve
znění pozdějších předpisů Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

232/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p.p.č. 1900/1,
1900/11, 1900/12 vše v k. ú. Klíše v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem na
p. p. č. 1900/1, 1900/11, 1900/12 vše v k. ú. Klíše v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně
obsahu na p. p. č. 1900/1, 1900/11, 1900/12 vše v k. ú. Klíše v souladu s ust.
§ 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

233/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 343,
342 obě v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem v souladu s ust. § 55
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem na
p. p. č. 343, 342 obě v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně
obsahu na p. p. č. 343, 342 obě v k. ú. Skorotice u Ústí nad Labem v souladu
s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

234/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezené
zastavitelné plochy Z7-1 v k. ú. Bukov v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem
u vymezené zastavitelné plochy Z7-1 v k. ú. Bukov v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně obsahu
u vymezené zastavitelné plochy Z7-1 v k. ú. Bukov v souladu s ust. § 55 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

235/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem u vymezeného
dopravního koridoru územní rezervy index plochy R111 v souladu
s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem
u vymezeného koridoru územní rezervy index plochy R111 v souladu s ust. § 55
odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně obsahu
u vymezeného koridoru územní rezervy index plochy R111 v souladu s ust.
§ 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

236/14
Pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p.p.č.
1028/23, 1028/28 obě v k. ú. Svádov u Ústí nad Labem v souladu
s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s pořízením změny Územního plánu Ústí nad Labem a jejím obsahem
na p. p. č. 1028/23, 1028/28 obě v k. ú. Svádov u Ústí nad Labem v souladu s ust.
§ 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem včetně
obsahu na p. p. č. 1028/23, 1028/28 obě v k. ú. Svádov u Ústí nad Labem
v souladu s ust. § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

237/14
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p.p.č. 861/160 v k.ú. Krásné Březno, z vlastního podnětu
Zastupitelstva města v souladu ust. § 44 pís. a) zákona č.183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zahrnutím návrhu na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č.
861/160 v k. ú. Krásné Březno do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém
období (Vyhodnocování územního plánu a jeho změny dle § 55 odst. 1 stavebního
zákona, v platném znění), z vlastního podnětu Zastupitelstva města Ústí nad Labem
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p.p.č. 861/160 v k. ú. Krásné Březno Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

238/14
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p.p.č. 1904, 1905, 1983/2, 1983/1, 1983/3, 1908 vše v k. ú. Brná nad
Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zahrnutím návrhu Mgr. Radky Vršanové, Mgr. Oty Zemana a Mgr. Jitky
Zemanové na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na p. p. č. 1904,
1905, 1983/2, 1983/1, 1983/3, 1908 vše v k. ú. Brná nad Labem
do návrhu Zprávy o uplatňování ÚP v uplynulém období (Vyhodnocování
územního plánu a jeho změny dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v platném znění)
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh Mgr. Radky Vršanové, Mgr. Oty Zemana a Mgr. Jitky
Zemanové na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na 1904, 1905,
1983/2, 1983/1, 1983/3, 1908 vše v k. ú. Brná nad Labem Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

239/14
Návrh na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem na
p.p.č. 1930/19, 1930/25, 1930/23, 1930/18, 1930/20, 1930/22,
1930/21 a na částech p. p. č. 4186/1, 1941/3, 1930/7, 1930/1, 1927/2
vše v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. se zahrnutím návrhu Ing. Michala Voplakala, Ph.D., na p. p. č. 1930/19, 1930/25,
1930/23, 1930/18 vše v k. ú. Ústí nad Labem a návrhu Ing. arch. Zdeňka Havlíka na
p. p. č. 1930/19, 1930/25, 1930/23, 1930/18, 1930/20, 1930/22, 1930/21 a na
částech p. p. č. 4186/1, 1941/3, 1930/7, 1930/1, 1927/2 vše v k. ú. Ústí nad Labem
na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem do návrhu Zprávy
o uplatňování ÚP v uplynulém období (Vyhodnocování územního plánu a jeho
změny dle § 55 odst. 1 stavebního zákona, v platném znění)
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh Ing. Michala Voplakala, Ph.D., na p. p. č. 1930/19, 1930/25,
1930/23, 1930/18 vše v k. ú. Ústí nad Labem a návrh Ing. arch. Zdeňka Havlíka
na p. p. č. 1930/19, 1930/25, 1930/23, 1930/18, 1930/20, 1930/22, 1930/21 a na
částech p. p. č. 4186/1, 1941/3, 1930/7, 1930/1, 1927/2 vše
v k. ú. Ústí nad Labem na pořízení změny Územního plánu Ústí nad Labem
Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

240/14
Návrh názvů nových ulic v lokalitě „Z 6-5, Z 6-4, Nové Skorotice“,
k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s návrhem názvů nových ulic v lokalitě „Nové Skorotice“ na p.p.č. 899/1, 899/510,
899/511, 899/531, 899/536, 899/538 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem,
vyznačených v příloze 1 a 2 tohoto usnesení:
a) na st.p.č. 899/511 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „Trnková“
b) na st.p.č. 899/510 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „Jílová“
c) na st.p.č. 899/536, 899/538 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „K Dubině“
d) na st.p.č. 899/531 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „V Břízkách“
e) na st.p.č. 899/536 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „Bezinková“
f) na st.p.č. 899/536 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „Lísková“
g) na st.p.č. 899/536 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „V Lánech“
h) na st.p.č. 899/1 v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem, ulice „K Bažantnici“
B) ukládá
1 . Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh názvů nových ulic v lokalitě „Nové Skorotice“ dle bodu A)1.
Zastupitelstvu města
T: 2.6.2014

241/14
„Areál Metallplast Recykling, s.r.o.“ – zjišťovací řízení EIA
Rada města po projednání
A) bere na vědomí
1. předložené oznámení EIA záměru „Areál Metallplast Recykling, s.r.o.“
oznamovatele METALLPLAST - RECYKLING, spol. s r.o., zpracované podle
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve
znění pozdějších předpisů, zpracované pro limitní kapacitu zařízení 35 000 t za rok
a 1 000 autovraků za rok
B) nepožaduje
1. další posouzení předmětného záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, za předpokladu, že do závěru zjišťovacího řízení budou
zahrnuta veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů uvedená v Oznámení záměru v části D 4
C) požaduje
1. do 3 měsíců po zahájení provozu provést měření hluku za účelem ověření
správnosti výpočtu hlukové zátěže stanovené v předložené hlukové studii
2. zapracování opatření uvedených v kapitole D 4. výše uvedeného oznámení EIA do
provozního řádu navrhovaného zařízení

242/14
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - Prevence
sesuvů a skalních řícení – Vaňov Čertovka
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, oddělení mimořádných situací
v celkové výši 6 250 tis. Kč takto:
a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ,
vytvořených lepším hospodařením v r. 2013 v celkové výši 6 250 tis. Kč
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ve skupině č. 5 - odbor životního
prostředí o částku 6 250 tis. Kč na realizaci stavby „Prevence sesuvů a skalních
řícení - Vaňov Čertovka“

243/14
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. –
Auditovaná účetní závěrka společnosti za rok 2013
Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a
dle § 421, odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve
znění pozdějších předpisů v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města
Ústí nad Labem a.s.
A) s c h v a l u j e
1. roční účetní závěrku DPmUL a.s. za rok 2013
2. úhradu ztráty DPmUL a.s. po zdanění za rok 2013 ve výši 22.112.591,68 Kč
vyrovnat následujícím způsobem:
a) ztrátu ve výši 22.112.591,68 Kč, zaúčtovat v účetním období r. 2013 na účet
429 01 - neuhrazená ztráta minulých let

244/14
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – cyklistika
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku, odboru rozvoje města a odboru
školství, kultury, sportu a sociálních služeb v celkové výši 4 000 tis. Kč takto:
a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ
vytvořených lepším hospodařením v r. 2013 ve výši 4 000 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
částku 3 825 tis. Kč v položce rozvoj cyklistiky

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení
strategického rozvoje o částku 40 tis. Kč v položce provozní výdaje (Víkend na
Miladě)
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení
strategického rozvoje o částku 35 tis. Kč v položce provozní výdaje (Do práce
na kole)
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, oddělení cestovního ruchu o částku 50 tis. Kč (Projekt
Zdravé město)
f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu
a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a soc. služeb o
částku 50 tis. Kč v položce oblast sportu

245/14
Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba a
opravy komunikací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto:
a) zapojení volných finančních prostředků na bankovních účtech MmÚ
vytvořených lepším hospodařením v r. 2013 ve výši 5 700 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
částku 5 700 tis. Kč v položce údržba a opravy místních komunikací
2. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 487 tis. Kč – účelová
neinvestiční dotace z Ministerstva dopravy na odstraňování povodňových škod
způsobených povodní v květnu a červnu 2013
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
částku 1 487 tis. Kč v položce údržba a opravy komunikací
3. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 250,88 tis. Kč – nadační
příspěvek od Nadace ČEZ na osvětlení přechodu pro chodce v ul. Všebočická u
prodejny LIDL
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o
částku 250,88 tis. Kč v položce údržba a opravy komunikací
B) u k l á d á
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku
a) zajistit provedení oprav místních komunikací v předpokládané výši 5 700 tis. Kč
b) zajistit provedení oprav na odstraňování povodňových škod dle podmínek
rozhodnutí Ministerstva dopravy
c) zajistit provedení osvětlení přechodu pro chodce v ul. Všebořická u prodejny
LIDL dle smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku

246/14
Prodej části pozemku p. č. 811 v k. ú. Bukov
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s převodem části pozemku p. č. 811 o výměře cca 300 m2 z celkové výměry
8648 m2 v k. ú. Bukov formou prodeje panu Františku Slavíčkovi, xxxxxxx
xxxxxx, 400 01 Ústí nad Labem za kupní cenu 900,- Kč/m2 za těchto podmínek:
a) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do
60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
b) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD
c) nabyvatel provede na vlastní náklady posunutí plotu z výše uvedené části
pozemku na hranici nově vzniklého pozemku a pozemku p. č. 811 v k. ú.
Bukov
d) prodávající zajistí převod z lesního pozemku na ostatní pozemek
e) daň z převodu nemovitostí uhradí prodávající
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti a se zřízením
případných věcných břemen včetně geometrických plánů
B) u k l á d á
1.
Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2. 6. 2014

247/14
Záměr prodeje části pozemku p. č. 3633/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 3633/1 o výměře cca 240 m2 z celkové výměry
1134 m2 v k. ú. Ústí nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 200,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy, nejdéle však do
60 dnů od schválení prodeje v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
c) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s platnou ÚPD
d) daň z převodu nemovitosti uhradí prodávající
e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně
geometrických plánů
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad
Labem od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

248/14
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1966 v k. ú. Brná nad
Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 1966 o výměře 500 m2 pro vlastníky
pozemků p. č. 1909 a 1910, vše v k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) účel nájmu: přístup a parkování pro vlastníky pozemkových parcel č. 1909 a 1910
vč. stavby v k. ú. Brná nad Labem
2 . uzavření nájemní smlouvy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru pronájmu
s Mgr. Lucií Jelínkovou, xxxxxxxxxxxxxxx, 400 10 Ústí nad Labem a Jiřím
Ceplem, xxxxxxxxxxxxxx, 400 11 Ústí nad Labem, dle podmínek uvedených
v bodě A)1.

249/14
Záměr pachtu pozemků v k. ú. Předlice
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . záměr pachtu pozemkových parcel
a) č. 780/25 o výměře 625 m2, orná půda
b) č. 780/31 o výměře 7 149 m2, orná půda
c) č. 789/1 o výměře 6 417 m2, travní porost
d) č. 901/64 o výměře 16 196 m2, orná půda
e) č. 901/65 o výměře 16 748 m2, orná půda
o celkové výměře 47 135 m2 v k. ú. Předlice za účelem zemědělského využití –
sekání trávy za pachtovné ve výši min. 1.200,- Kč/ha/rok za podmínek pro
zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

250/14
Pacht pozemků v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . pacht pozemkových parcel

a) č. 419/7 o výměře 5 525 m2, orná půda
b) č. 419/8 o výměře 255 m2, orná půda
c) č. 419/9 o výměře 94 m2, orná půda
d) č. 419/10 o výměře 4 747 m2, orná půda
o celkové výměře 10 621 m2 v k. ú. Hostovice u Ústí nad Labem za účelem
zemědělského využití – sekání trávy za pachtovné ve výši 2.001,- Kč/ha/rok za
podmínek pro zemědělský pacht dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, pro Jaroslava Bureše, zemědělského podnikatele, IČ 75104741

251/14
Úprava usnesení ZM č. 132/12 ze dne 15. 3. 2012
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s úpravou usnesení ZM č. 132/12 ze dne 15. 3. 2012 v bodě A) 1., kde se část
„společnosti ČEPRO a. s., IČ 60193531 (část pozemku p. č. 232/1 označené dle
GP 1092-58/2011 jako pozemek p. č. 232/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Všebořice)“
mění za „společnosti TMIS s. r. o., Na Děkance 2109/1, Praha 2, IČ 25708741
(pozemek p. č. 232/7 o výměře 23 m2 v k. ú. Všebořice)“
B) ukládá
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad
Labem
T: 2. 6. 2014

252/14
Historický majetek města
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. v případě uzavření soudního smíru s žalovaným subjektem Lesy České republiky
v rámci žaloby na určení vlastnického práva (vedeného pod č. j. 9C62/2013) dle
ust. § 80 písm. c) zák. č. 99/1963 Sb. k pozemkům p. č. 3317, 199, 3220/48,
3220/50, 3220/8, 3340/1, 3340/10, 3340/6, 3343, 3369/7, 3430/1, 3373, 3263/1,
3220/45, 3124, 3139, 3220/51, 3213, 3220/49, vše v k. ú. Střekov, nepožadovat
náklady řízení spočívající v uhrazeném soudním poplatku

253/14
Agenda BD Bukov
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. v návaznosti na své usnesení číslo 101/2006 pronájem bytu této zaměstnankyni
instituce:
a) Mgr. Kateřina Nedomlelová, xxxxxxxxx, PSČ 418 01, Bílina, xxxxxxxxxxxx,
velikost bytu 1+KK, číslo bytu xxx (Krajská zdravotní, a.s.)
2. prodloužení pronájmu zaměstnancům institucí – znovuuzavření nájemní smlouvy:
a) Veronika Juščáková, xxxxxxxxxxx, číslo bytu xxx, velikost bytu 1+KK
(Krajská zdravotní, a.s.)
b) Mgr. Erika Dušánková, xxxxxxxxxxxxx, číslo bytu xxx, velikost bytu 1+KK
(Krajská zdravotní, a.s.)
3. uzavření nové nájemní smlouvy s panem Martinem Šífem – převod členských práv
a povinností (oznámení pana Josefa Šífa o převodu členství v družstvu včetně
souhlasu nabyvatele k datu 10.3.2014, oznámení ze dne 10.3.2014, byt číslo xxx,
velikost bytu 3+KK, sklep číslo xx a garáž xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx)
B) s o u h l a s í
1. s ukončením nájemní smlouvy dohodou k datu 30.4.2014, Petr Novotný
(zaměstnanec instituce – PČR), byt číslo xxx, 1+KK, xxxxxxxxxxxxx

254/14
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – Člověk v tísni, o.p.s.
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 9. 2013 s výpůjčitelem
objektu Prostřední čp. 86 na pozemku p. č. 40 v k. ú. Předlice, se společností
Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277, kterým se doba výpůjčky prodlužuje do
31. 12. 2014

255/14
Závazné ukazatele pro rok 2014
Rada města po projednání
A) s c h v a l u j e
1. objemy prostředků na platy pro rok 2014 příspěvkovým organizacím v kompetenci
kanceláře primátora dle přílohy č. 1
2. výši odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2014 příspěvkovým organizacím
v kompetenci kanceláře primátora dle přílohy č. 1

256/14
Poskytnutí dotací
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotací
a) ve výši 16 tis. Kč sdružení Ústecká krajská rada dětí a mládeže, se sídlem Velká
Hradební 1025/19, 400 01Ústí nad Labem-centrum, IČ: 26516888, zast. panem
Pavlem Svobodou, místopředsedou, na podporu činnosti Ústeckého parlamentu
dětí a mládeže
b) ve výši 19,5 tis. Kč sdružení Via Europa, o. s., se sídlem Valtířov 117, 400 02
Velké Březno, IČ: 26672499, zast. panem Romanem Ládem, předsedou, na
částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním akce „Sportovní odpoledne“
c) ve výši 25 tis. Kč Ústecké freeridové organizaci, o. s., se sídlem Střekovské
nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 22670238, zast. panem Jakubem
Krejčím, předsedou, na úhradu nákladů spojených se slavnostním otevřením
bikeparku na Střížovickém vrchu
d) ve výši 27 tis. Kč Svazu důchodců České republiky, o. s., se sídlem náměstí
Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 00408182, zast. paní
Věrou Frankovou, předsedkyní městské organizace v Ústí nad Labem, na
částečnou úhradu nákladů spojených s činností sdružení v roce 2014
e) ve výši 36 tis. Kč sdružení Klub - Sportu Zdraví a Naděje se sídlem Marxova
232/34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 01325221, zast. panem Igorem Rusenkem,
předsedou, na částečnou úhradu nákladů spojenou s činností sdružení v roce
2014
f) ve výši 15 tis. Kč sdružení Adventor o. s., se sídlem Vondroušova 1197/53,
163 00 Praha, IČ: 01467247, zast. panem Michalem Roškaňukem, předsedou,
na částečnou úhradu nákladů na akci „Putování po proudu“
g) ve výši 40 tis. Kč sdružení Školní sportovní klub při 14. ZŠ, se sídlem
SNP 2304/6, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 68975023, zast. panem Martinem
Gabrielem, předsedou, na částečnou úhradu nákladů spojených s činností
sdružení v roce 2014
h) ve výši 15 tis. Kč paní Mgr. Aleně Krejčové, se sídlem xxxxxxxx, 400 01 Ústí
nad Labem, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením filmové
techniky a příslušenství
i) ve výši 45 tis. Kč Taneční skupině Freedom o. s., se sídlem Rabasova 3197/4,
400 11 Ústí nad Labem, IČ: 22670904, zast. paní Silvií Netíkovou,
předsedkyní, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí taneční skupiny
na mezinárodní soutěži v USA

257/14
Výsledek výběrového řízení
termálního koupaliště Brná“

na

zhotovitele

„Revitalizace

Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o průběhu zadávacího řízení

258/14
Jmenování ředitele Činoherního studia města ÚL
Rada města po projednání
A ) r u š í ke dni 30. 4. 2014
1 . pověření PhDr. Jany Műllerové, PhD., řízením Činoherního studia města Ústí nad
Labem, příspěvkové organizace, IČ 71294821
B ) j m e n u j e s účinností od 1. 5. 2014
1. PhDr. Janu Műllerovou, PhD.
a ) na vedoucí pracovní místo ředitelky Činoherního studia města Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace, IČ 71294821
C) stanovuje
1. PhDr. Janě Műllerové, PhD., ředitelce Činoherního studia města Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
a) plat dle platového výměru č. 6/2014

259/14
Rozpočtové opatření finančního odboru – zapojení dotace od
regionální rady
Rada města po projednání
A) souhlasí
1. s rozpočtovým opatřením finančního odboru ve výši 43 275,40 tis. Kč takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 43 275,40 tis. Kč v položce
investiční přijaté transfery od regionálních rad – dotace na investiční akci
„Městské sady – aktivní park“
b) zvýšení rozpočtu v položce splátky úvěru ve tř. 8 – financování o částku
43 275,40 tis. Kč
B) ukládá
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města
a ) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL
T: 2.6.2014

260/14
Informativní zpráva o pohledávkách města z prodejů nemovitostí
včetně informace o stavu jejich vymáhání k 31.12.2013
Rada města po projednání
A) b e r e n a v ě d o m í
1. informaci o pohledávkách z prodejů nemovitostí z majetku města a stavu vymáhání
těchto pohledávek k 31.12.2013

261/14
Závazný ukazatel pro příspěvkové organizace pro rok 2014
Rada města po projednání
A) schvaluje
1. závazný ukazatel pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem pro rok 2014
takto:
a) minimální výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, které jsou kryty
příspěvkem zřizovatele, tj. města Ústí nad Labem a které budou za celorok
2014 tvořit zdroj investičního fondu pro příspěvkové organizace dle přílohy
usnesení č. 1

262/14
Navýšení finančních prostředků pro základní školy zřizované
statutárním městem Ústí nad Labem
Rada města po projednání
A) schvaluje
1 . záměr přidělení uspořených finančních prostředků vytvořených lepším
hospodařením v r. 2013 ve výši 43 000 tis. Kč pro potřeby základních škol
zřizovaných statutárním městem Ústí nad Labem především na opravy případně na
investice dle návrhů ředitelů jednotlivých základních škol
B) u k l á d á
1 . ředitelům základních škol zřizovaných městem Ústí nad Labem
a ) předložit RM návrh na využití těchto prostředků, a to v orientační výši dle stavu
žáků k 1.9.2013:
- malé školy
do 250 žáků
- 1 mil. Kč
- střední školy 251 – 500 žáků
- 2 mil. Kč
- velké školy 501 a více žáků
- 3 mil. Kč
Pavel Boček
náměstek primátora

Ing. Vít Mandík
primátor města

