
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

10. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 9. 5. 2018 

Usnesení č. 257/18 - 295/18 

 

 

257/18 

Plnění usnesení 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o plnění usnesení Rady města 

 

 

258/18 

Rozpočtové opatření FO a OHS – zabezpečení dokumentů v rámci 

GDPR 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru hospodářské správy ve výši 

700 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru ve výši 

700 tis. Kč v položce finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy ve 

výši 700 tis. Kč v položce provozní výdaje  

 

259/18 

Rozpočtové opatření OIÚP - „Rekonstrukce bazénu v Jeslích 

města Ústí nad Labem, p. o.“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru investic a územního plánování ve výši 5 000,00 tis. Kč 

takto: 

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

5 000,00 tis. Kč 



b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OIÚP, sk. 03, o částku 

5 000,00 tis. Kč na akci „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, 

p. o.“ 

 

 

260/18 

Zrušení směrnice RM č. 1/2011 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ruš í  

1. směrnici Rady města Ústí nad Labem č. 1/2011, o zpracování projektových záměrů 

do Programu rozvoje lidských zdrojů, vzdělávání, trhu práce a sociálně zdravotní 

sféry 

 

 

261/18 

Zmocnění pro vedoucího OSR MmÚ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR MmÚ následující zmocnění 

v předloženém znění 

a) k uzavírání obchodních smluv jménem města Ústí nad Labem 

b) k činnostem souvisejícím s dotační politikou 

c) k projektu Územní studie krajiny správního obvodu ORP ÚL 

d) k projektu Geoportál MmÚ 

 

 

262/18 

Žádosti o výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů 

 
Rada města po projednání 

 

A )  ud ěl u j e  

1. na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem 

č. 1/2017 výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na základě podaných 

žádostí takto: 

a) dne 12. 5. 2018 v době od 10,00 do 22,00 hodin v lokalitě klášterní náměstí 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Ústecký pivní jarmark“ 

b) dne 15. 5. 2018 v lokalitě Centrálního parku na Severní Terase v Ústí nad 

Labem, za účelem konání akce „Mezinárodní den rodiny“ 

c) dne 19. 5. 2018 v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě Lidického náměstí 

v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Culture UP“ 

 



d) dne 9. a 10. 6. 2018 v době od 9,00 do 14,00 hodin v lokalitě Parku na Severní 

Terase v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „24 hodin na koloběžce“ 

e) dne 16. 6. 2018 v době od 14,00 do 18,30 hodin v lokalitě Střekovského nábřeží 

(mariánský most – Železniční) v Ústí nad Labem, za účelem konání akce 

„Nábřeží žije“ 

f) dne 23. 6. 2018 v době od 16,00 do 22,00 hodin v lokalitě Letního kina v Ústí 

nad Labem, za účelem konání akce „Michal David“ 

g) dne 1. 6. – 14. 9. 2018 vždy v době od 12,00 do 22,00 hodin v lokalitě 

Střekovského nábřeží v Ústí nad Labem, za účelem konání akce „Box Na 

nábřeží, festival“ 

h) dne 3. 6., 10. 6., 17. 6., 24. 6., 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 5. 8., 12. 8., 19. 8., 

26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9. 2018 vždy v době od 13,00 do 19,00 hodin 

v lokalitě Mušle v Městských sadech v Ústí nad Labem, za účelem konání akce 

„Malý Hamburk“ 

B )  s ch va lu j e  

1. změnu lokality u akce „Noc kostelů 2018“ z původního Lidického náměstí na 

Kostelní náměstí v Ústí nad Labem 

  

 

263/18 

Zřízení pracovní skupiny ve věci záměru odkupu pozemků 

ve Vaňově 

 
Rada města po projednání 

 

A )  j men u je  

1 .  pracovní skupinu ve věci záměru odkupu pozemků ve Vaňově ve složení: 

a) Ing. Věra Nechybová, primátorka města 

b) MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

c) Pavel Dufek, náměstek primátorky 

d) Milan Krejčí, zastupitel města Ústí nad Labem 

e) Martin Hausenblas, MBA, zastupitel města Ústí nad Labem 

f) Mgr. David Daduč, zastupitel města Ústí nad Labem 

g) Mgr. Jan Skalský, člen hnutí Vaše Ústí 

h) JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D., členka hnutí PRO!Ústí 

i) MUDr. Máří Magdalena Štorchová, občanka Vaňova 

 

 

264/18 

Vyhlášení veřejné zakázky „Dodávka osobního vozidla“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávka osobního vozidla“ 

s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 300.000,- Kč bez DPH formou 

zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávka osobního vozidla“ 



B )  p ov ěřu j e  

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Dodávka osobního vozidla“, včetně případného vylučování 

dodavatelů 

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

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Dodávka osobního vozidla“, včetně případného vylučování 

dodavatelů, v případě nepřítomnosti Bc. Nadi Wallerové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Jiří Ouda, vedoucí úseku autodopravy OHS 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

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

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, vedoucí oddělení správy budov OHS 

b) Anna Bartošová, sekretariát OHS 

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

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

 

 

 

265/18 

Veřejná zakázka „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ 

– výběr dodavatele 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování 

studií pro město Ústí nad Labem“ část 1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň 

a voda ve městě) takto: 

1. Ing. arch. Luboš Kotiš 

2. Valbek, spol. s r. o. 

2. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování 

studií pro město Ústí nad Labem“ část 2) Ekonomické plochy ve městě, 

zaměstnavatelé takto: 

1. PRO CEDOP s. r. o. 

3. umístění účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zpracování 

studií pro město Ústí nad Labem“ část 3) Západní nádraží - komunikační propojení 

mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním 

nádražím a terminálem takto: 

1. PRO CEDOP s. r. o. 

B )  ro zh odu j e  

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ části 1) Modrá 

a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě), a to dodavatele, který se umístil 

na prvním místě v pořadí Ing. arch. Luboše Kotiše, se sídlem Oty Pavla 3/3372, 



400 11 Ústí nad Labem, IČ: 402 25 313, s nabídkovou cenou ve výši 235 000,- Kč 

bez DPH 

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ části 2) 

Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé, a to dodavatele, který se umístil na 

prvním místě v pořadí tj. společnosti PRO CEDOP s. r. o., se sídlem Milady 

Horákové 893, 272 01 Kladno, IČ: 271 74 069, s nabídkovou cenou ve výši 

124 700,- Kč bez DPH 

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

zakázce s názvem „Zpracování studií pro město Ústí nad Labem“ části 3) Západní 

nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem 

(ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem, a to dodavatele, 

který se umístil na prvním místě v pořadí tj. společnosti PRO CEDOP s. r. o., 

se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČ: 271 74 069, s nabídkovou 

cenou ve výši 323 000,- Kč bez DPH 

C )  s ch va lu j e  

1. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ části 1) Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě) dle 

ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, dodavateli Ing. arch. Luboši Kotiši, se sídlem Oty Pavla 

3/3372, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 402 25 313 a v případě, že dodavatel, který 

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

neposkytne zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy, 

dodavateli, který se umístil na druhém místě v pořadí 

2. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ části 2) Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé dle ustanovení 

§ 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, společnosti PRO CEDOP s. r. o., se sídlem Milady Horákové 893, 272 01 

Kladno, IČ: 271 74 069 

3. přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování studií pro město Ústí 

nad Labem“ části 3) Západní nádraží - komunikační propojení mezi Předlicemi 

a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím 

a terminálem dle ustanovení § 104 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnosti PRO CEDOP s. r. o., se sídlem 

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno, IČ: 271 74 069 

 

 

266/18 

Hodnotící zpráva procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé 

město za rok 2017 a Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 

2018 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  

1. hodnotící zprávu procesu místní Agendy 21 a Projektu Zdravé město Ústí nad 

Labem za rok 2017  

2. Akční plán procesu místní Agendy 21 na rok 2018  



267/18 

Program na poskytnutí dotací v rámci Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e  
1. plán zdraví a kvality života Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Ústí nad Labem aktualizovaný na rok 2018 

2. program pro poskytování dotací v roce 2018 z rozpočtu statutárního města Ústí nad 

Labem pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 

3. vyhlášení 14. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

pro rok 2018 s tématy:  

a) zvelebování vzhledu veřejného prostoru ve městě (v okolí komunikací 

i v meziblocích, guerilla gardening, výsadba, okrašlovací aktivity, úklidové akce 

apod.) 

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

týden mobility, Dny zdraví apod.) 

c) posílení místního patriotismu (založeném na lokálních tradicích – kulturních, 

sportovních, historických, společenských, turistických apod.) 

 

 

268/18 

Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 – priority města 

z pohledu občanů 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. usnesení Komise RM pro sociálně zdravotní problematiku a místní Agendu 21 

prostřednictvím hlasování per rollam ve dnech 17. - 20. 4. 2018 týkající se 

navržených odpovědných garantů za řešení ověřených priorit občanů v rámci 

Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

B) u k l á d á 

1. Pavlu Dufkovi, náměstkovi primátorky  

a) řešit ověřené priority „Nevyužitý prostor na Mírovém náměstí“ a „Sjednocení 

péče o zeleň v celém městě“ 

2. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

a) řešit ověřené priority „Výstavba dalšího multifunkčního sportoviště“, „Změna 

myšlení = stavění na pozitivech a krásách města a okolí“ a „Workoutové hřiště 

u Labské stezky“ 

3. odboru dopravy a majetku 

a) řešit ověřené priority „Úklid centra města – Hrnčířská, Revoluční, Masarykova“, 

„Vznik nových cyklostezek (komunikace pro cyklisty)“ a „Propojení 

cyklostezky – Bukov, Severní Terasa“ 

 

 



4. odboru strategického rozvoje 

a) řešit ověřenou prioritu „Nevyužitý potenciál jezera Milada“ 

5. odboru investic a územního plánování 

a) řešit ověřenou prioritu „Zachování pásu veřejného prostranství u Habrovického 

rybníka“ 
 

 

 

269/18 

Rozpočtové opatření OSR 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje ve výši 348 tis. Kč na úhradu 

nákladů spojených s audiovizuálním produktem „Dlouhonozí skřítci“ takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSR ve výši 348 tis. Kč 

v položce oddělení cestovního ruchu 

b) zvýšení  investiční části výdajového rozpočtu OSR, sk. č. 04 ve výši 348 tis. Kč 

na akci „Dlouhonozí skřítci“ 

 

 

 

270/18 

Rozpočtové opatření OSR a Městské policie Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A) s ch va lu j e   
1. rozpočtové opatření odboru strategického rozvoje a Městské policie v celkové výši 

3 143,12 tis. Kč na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti 

prevence kriminality v Ústí nad Labem“ takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 3 143,12 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze stát. rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru strategického rozvoje 

o částku 1 700 tis. Kč v položce oddělení projektů a dotací 

c) zvýšení neivestiční části výdajového rozpočtu Městské policie v celkové výši 

1 443,12 tis. Kč takto: 

- 1 036,02 tis. Kč v položce mzdové prostředky 

-    355,00 tis. Kč v položce povinné pojistné 

-      52,10 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

 

 

 

 

 



271/18 

Projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ – podání 

žádosti o dotaci 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o veřejném grantovém řízení Podpora regionů Nadace ČEZ 

2. podmínky veřejného grantového řízení Podpora regionů 2018 

3. informaci o zamítnutí 1. žádosti o dotaci 

B )  s ch va lu j e  

1. podání nové žádosti o nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů 2018 

na projekt „Rekonstrukce letního kina – část elektro“ v rámci Výzvy nadace ČEZ 

dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

C) uk lád á  

1. Ing. Martinu Dlouhému, vedoucímu OSR 

a) podniknout kroky nutné k podání nové žádosti o nadační příspěvek dle bodu B) 

1. tohoto usnesení 

T: 18. 5. 2018 

 

 

272/18 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Ústí nad 

Labem – Závěrečná vnitřní evaluační zpráva 3/2017 - 2/2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. závěrečnou vnitřní evaluační zprávu 3/2017 - 2/2018 vzniklou v rámci projektu 

MAP pro SO ORP Ústí nad Labem 

 

 

 

273/18 

Změna v projektu „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, 

Velké Březno – Pořízení automobilu pro osoby se sníženou 

schopností pohybu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci o stavu zrušené veřejné zakázky 

 

 



B )  s ch va lu j e   
1. změny v projektu – „Domov pro seniory Velké Březno, Klášterní 2, Velké Březno 

– Pořízení automobilu pro osoby se sníženou schopností pohybu“ takto:  

a) posun konce realizace akce na 31. 5. 2019 

b) úpravu předpokládané ceny u požadovaného automobilu a s tím související 

úpravu investičního záměru  

c) navýšení spolufinancování akce o 84 700 Kč na celkové spolufinancování akce 

ve výši 367 700 Kč 

C )  uk lád á  

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny 

projektu dle bodu B) tohoto usnesení 

T: 20. 6. 2018 

 

 

274/18 

Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Pořízení 

drtičů zahradního odpadu“ 

 
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informaci o: 

a) vyhlášení 2. výzvy Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci Programu pro 

podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 

až 2025 

b) podmínkách 2. výzvy Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci Programu pro 

podporu odpadového hospodářství obcí v Ústeckém kraji na období 2017 

až 2025 

B )  s c h v a l u j e  

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ v rámci 

Výzvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení 

2. spolufinancování projektu „Pořízení drtičů zahradního odpadu“ ve výši min. 30 % 

tj. 214,29 tis. Kč uznatelných nákladů a s předpokládanými celkovými náklady 

projektu ve výši 714,29 tis. Kč vč. DPH 

3. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 714,29 tis. Kč takto: 

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

714,29 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí 

ve výši 714,29 tis. Kč, v položce odd. ochrany ovzduší, odpadového 

hospodářství a samosprávných činností (projekt „Pořízení drtičů zahradního 

odpadu“) 

C) u k l á d á 

1. Mgr. Jiřímu Starému, zastupujícímu vedoucího odboru strategického rozvoje 

a) podniknout kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt dle bodu B) tohoto 

usnesení 

T: 15. 5. 2018 
 



275/18 

Pronájem části p. p. č. 742/1 v k. ú. ÚL – prodejní stánek 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. pronájem části pozemku p. č. 742/1 v k. ú. Ústí nad Labem, o výměře cca 18 m
2
,
 

za účelem umístění prodejního stánku s občerstvením, za podmínek:  

a) nájemné ve výši 11,- Kč/m
2
/den bez DPH 

b) nájem na dobu určitou do 31. 12. 2020 

c) dodržování OZV statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2017, o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

 

 

276/18 

Rozpočtové opatření ODM – investice 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 190 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

v položce údržba a opravy komunikací o částku 190 tis. Kč 

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

130 tis. Kč na akci Mobilní kamera pro odtahovou službu, sk. 04 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku o částku 

60 tis. Kč na akci Půjčovna kol „Zanádraží,“ sk. 03 

 

 

277/18 

Rozpočtové opatření ODM – posílení rozpočtu na čištění města  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 4 000 tis Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 1 800 tis. Kč v položce převody 

z vlastních fondů hospodářské činnosti (věcná břemena a pronájmy komunikací) 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

2 200 tis. Kč v položce finanční rezerva 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku 

o částku 4 000 tis. Kč v položce Čištění chodníků a vozovek 

 

 

 



278/18 

Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb 

města Ústí nad Labem – data za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb města Ústí nad 

Labem – data za rok 2017 

 

 

279/18 

Poskytnutí dotace v oblasti volnočasových aktivit z rozpočtu 

statutárního města Ústí nad Labem v roce 2018 “Mimořádné 

žádosti o dotaci v oblasti volnočasových aktivit“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na oblast volnočasových aktivit „Mimořádné žádosti o dotace v oblasti 

volnočasových aktivit“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

a) Junák- český skaut, okres Ústí nad Labem, z. s. (IČ 442 27 001) na částečnou 

úhradu nákladů spojených s akcí „Závod vlčat a světlušek – krajské kolo“ 

ve výši 20.000,- Kč 

 

280/18 

Poskytnutí dotace v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 “Cyklistické akce pořádané subjekty 

na podporu cyklistiky“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb, 

určených na oblast sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu 

cyklistiky“ a následné uzavření smlouvy s jednotlivými subjekty takto:  

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

nákladů spojených s akcí „NIGHT DUAL SHOW“ ve výši 27.000,- Kč 

b) SK Cyklotour Ústí nad Labem, spolek (IČ 148 68 229) na částečnou úhradu 

nákladů spojených s čiností „CYKLOTOUR 2018“ ve výši 16.000,- Kč 

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

s akcí „Ústecká koloběžka aneb 24 hodin na koloběžce“ ve výši 22.000,- Kč 

 



281/18 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem 

Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni 

½ Maraton Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b er e  n a  v ědo mí  

1 .  zprávu z předešlého ročníku Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2017  

B )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Dodatku č. 2 „Smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace 

Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“ ve výši 600 tis. Kč 

C) uk lád á  
1. MUDr. Jiřímu Madarovi, náměstkovi primátorky 

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

Ústí nad Labem 

T: 20. 6. 2018 

 

 

 

282/18 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města 

Ústí nad Labem v roce 2018 – Mimořádné žádosti o dotace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Mimořádné žádosti  

nad rámec a následné uzavření smlovy s tímto subjektem takto: 

a) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315, na „Příprava na 1.ligu ČAAF“ 

ve výši 50.000,- Kč 

B )  s ouh l as í  

1. s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 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) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., IČ: 063 50 488, na „Provozování tělovýchovné 

a sportovní činnosti – Futsalu“ ve výši 58.000,- Kč s účelem využití na úhradu 

startovného 

2. s  poskytnutím dotace z rozpočtu roku 2018 odboru kultury, sportu a sociálních 

služeb určených na oblast sportu – Mimořádné žádosti o dotaci – Podpora 

sportovních klubů a jednot na pokrytí zvýšených provozních výdajů a následné 

uzavření smlouvy s těmito subjekty takto: 

a) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z. s., IČ: 266 47 567,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem plavecké haly Klíše“  

ve výši 350.000,- Kč 

 



b) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p. s., IČ: 057 81 191,  

na „Úhrada zvýšených nákladů za pronájem PA Klíše“ ve výši 350.000,- Kč  

C )  uk lád á   

1. MUDr. Jiřímu Madarovi, 1. náměstkovi primátorky 

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

nad Labem  

                                                                                                   T: 20. 6. 2018 

 

 

 

283/18 

Veslařský etapový závod Praha – Hamburg Rowing Race 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. konání mezinárodního etapového veslařského závodu Praha – Hamburg Rowing 

Race a stanovení statutárního města Ústí nad Labem jako 2. etapového města 

B )  s ch va lu j e  

1. užívání znaku města Ústí nad Labem v rámci slavnostního erbu závodu 

 

 

 

284/18  

Souhlas s  hromadným podáním návrhu na účastenství při 

projednávání senátního návrhu na zrušení § 33d zákona 

č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření memoranda o vzájemné spolupráci ve sdílení informací a jednotném 

postoji v oblasti sociálního vyloučení 

B )  s ouh l as í  

1. s hromadným podáním návrhu na účastenství při projednávání senátního návrhu na 

zrušení § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění 

s jednoznačně deklarovaným cílem – zachování možnosti pro obce stanovit 

prostřednictvím opatření obecné povahy oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 

nežádoucích jevů, ve kterých nelze nově přiznávat sociální dávku – doplatek na 

bydlení, který by podalo za všechny zúčastněné obce statutární město Kladno 

 

 

 

 

 



285/18  

Finanční vypořádání příspěvkových organizací za rok 2017 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. výsledky hospodaření, vykázané příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2017, 

včetně jejich rozdělení do fondů a pokrytí ztráty dle přílohy č. 1 usnesení  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

722,39 tis. Kč takto: 

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

ve výši 722,39 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

ve výši 500 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, 

p. o. na pokrytí provozních nákladů  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

ve výši 222,39 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. 

na částečnou úhradu ztráty z minulých let 

3. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Kulturní středisko města 

Ústí nad Labem, nedočerpaných v roce 2017, ve výši 106,94 tis. Kč v neinvestiční 

části rozpočtu s tím, že tyto prostředky budou v plné výši použity na částečnou 

úhradu ztráty z minulých let  

4. ponechání finančních prostředků příspěvkové organizaci Zoologická zahrada Ústí 

nad Labem, účelově určených, ale v roce 2017 nedočerpaných, ve výši  

96,84 tis. Kč ve fondu investic jako zdroj na dofinancování akce „Vybudování 

prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO“ 

5. dle § 31, odstavce 2, písmena c), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, odvod z fondu investic příspěvkové organizace 

Zoologická zahrada Ústí nad Labem ve výši 9,37 tis. Kč do rozpočtu zřizovatele  

6. použití rezervního fondu ve výši 1 000 tis. Kč k posílení fondu investic příspěvkové 

organizace Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. informaci odboru MOŠ o vypořádání všech účelových finančních prostředků, které 

byly poskytnuty v roce 2017 zřízeným příspěvkovým organizacím  

C )  uk lád á  

1. Ivanu Dostálovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizace 

a) skončit k 31. 12. 2018 kladným výsledkem hospodaření, a to v minimální výši 

329,33 tis. Kč  

 T: do 31. 12. 2018 

2. Ing. Romanu Končelovi, řediteli Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. 

a) provést odvod z fondu investic dle bodu A) 5. toho usnesení  

 T: nejpozději do 25. 5. 2018 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_10-18_285-18.pdf


286/18 

Jmenování ředitelky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 16. 4. 2018 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Bc. Zuzanu Štochlovou 

a) na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, 

Školní 623/17, příspěvkové organizace s účinností od 1. 7. 2018  

C )  s t ano v í    

1. Bc. Zuzaně Štochlové, ředitelce Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 

623/17, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 7. 2018 (platový výměr č. 15/2018) 

 

 

 

287/18 

Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol 

v Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e      

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

základní školy zřizované městem Ústí nad Labem určeného na pořízení učebních 

pomůcek 

 

 

 

288/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční a investiční části 

výdajového rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši  

925,40 tis. Kč takto: 

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

ve výši 925,40 tis. Kč  



b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

ve výši 165,10 tis. Kč Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, p. o. 

na pokrytí nákladů spojených s kácením a výsadbou stromů v Letním kině¨ 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku 

na provoz ve výši 140 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

na pořízení zařízení pro manipulaci a monitorování zvířat dle přílohy č. 1 

usnesení  

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

ve výši 20,30 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. na pokrytí 

nákladů spojených s prezentací zákroku kastrace žiraf na mezinárodní 

konferenci Praha 

e) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 200 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „ZOO UL – výroba fixačního boxu“ 

f) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 100 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „ZOO UL – rekuperace v expozici žiraf“ 

g) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – poskytnutí investičního 

příspěvku sk. 04 ve výši 300 tis. Kč Zoologické zahradě Ústí nad Labem, p. o. 

na akci „ZOO UL – nákup elektrického vozíku“ 

 

 

 

289/18 

Rozpočtová opatření OMOŠ – zapojení účelových neinvestičních 

dotací pro příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

990,15 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z MŠMT v oblasti 

prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu 

a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 990,15 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace v celkové 

výši 990,15 tis. Kč z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání – Výzvy 02_16_022 – Šablony pro MŠ a ZŠ I. – dofinancování 

takto: 

- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové 

organizaci ve výši 189,91 tis. Kč 

 

 



- Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvkové 

organizaci ve výši 280,16 tis. Kč 

- Mateřské škole Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvkové 

organizaci ve výši 172,15 tis. Kč ¨ 

- Mateřské škole Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvkové 

organizaci ve výši 201,98 tis. Kč  

- Mateřské škole Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvkové 

organizaci ve výši 145,95 tis. Kč  

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

33,43 tis. Kč - zapojení účelové neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu 

MMR ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 33,43 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Dům dětí 

a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 33,43 tis. Kč v rámci projektu “Simulační hra – podpora 

demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ 

3. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

358,70 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z MŠMT ČR takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 358,70 tis. Kč v položce Účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní 

škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizaci ve výši 

358,70 tis. Kč v rámci „Programu MŠMT na podporu integrace romské 

komunity pro rok 2018“ 

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

26,29 tis. Kč – zapojení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ústeckého kraje 

takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 26,29 tis. Kč v položce Účelové 

prostředky od Ústeckého kraje – neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Ústeckého 

kraje Mateřské škole Vojanova, příspěvkové organizaci ve výši 26,29 tis. Kč na 

mzdové náklady zaměstnavatele  

 

 

290/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ – poskytnutí neinvestičního 

příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

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

289,03 tis. Kč takto: 

 



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

289,03 tis. Kč z akce Městské služby ÚL – rezerva na rekonstrukci Zimního 

stadionu a fotbalového stadionu Lev Neštěmice  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací - poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 107,88 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení oprav vstupů do objektu Zimního stadionu 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku na 

provoz ve výši 181,15 tis. Kč Městským službám Ústí nad Labem, příspěvkové 

organizaci na provedení oprav vstupních objektů fotbalového stadionu Lev 

Neštěmice 

2. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 

25 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ o částku 

25 tis. Kč v položce Rezerva na provoz ZŠ, MŠ, DDM  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – oddělení ekonomiky 

příspěvkových organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku 

na provoz Základní škole Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A, 

příspěvkové organizaci ve výši 25 tis. Kč na pokrytí provozních nákladů 

 

 

291/18 

Rozpočtové opatření OMOŠ v neinvestiční části výdajového 

rozpočtu 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru městských organizací a školství ve výši 1 800 tis. Kč 

takto: 

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

ve výši 1 800 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOŠ – provozně technické 

oddělení ve výši 1 800 tis. Kč v položce oprava a údržba 

 

 

292/18 

Souhlas se zapojením ZŠ a MŠ do Výzvy Šablony II v rámci 

OP VVV 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se zapojením základních škol a mateřských škol do Výzvy č. 02_18_063 Šablony II 

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  



B) zmo cňu j e  
1. PhDr. Janu Műllerovou, PhD., vedoucí odboru městských organizací a školství 

a) k vydávání souhlasu jednotlivým základním školám a mateřským školám města 

Ústí nad Labem s realizací projektů v rámci výzvy uvedené v bodu A) 1. tohoto 

usnesení  

 

 

293/18 

Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace pro rok 2018 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. závazné ukazatele pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem (dále jen 

p. o.) pro rok 2018 takto: 

a) minimální výše účetních odpisů dlouhodobého majetku, které jsou kryty 

příspěvkem zřizovatele, tj. města Ústí nad Labem, které budou 

za celorok 2018 tvořit zdroj fondu investic jednotlivých p. o. dle přílohy 

č. 1 usnesení  

 

 

294/18 

Změna složení expertní skupiny / OÚP 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. ukončení členství v expertní skupině na vlastní žádost 

a) doc. Mgr. Pavla Rašky, Ph.D. 

b) Mgr. Davida Daduče  

B )  j men u je  

1. členem expertní skupiny: 

a) Ing. arch. Jana Drahozala  

b) akad. arch. Petra Nesládka 

 

295/18 

Poskytnutí dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem v roce 

2018  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

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

určených na dotační program Fondu Rady města Ústí nad Labem a následné 

uzavření smluv s jednotlivými subjekty takto:  



a) xxx xxxxxx (nar. x. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených s činností 

„Publikace „830 let Svádova“ ve výši 34.5000,- Kč 

b) xxxxx xxxxxx (nar. xx. xx. xxxx) na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „Finále Hudy cup. Dětské lezecké závody olympijský trojboj“ ve výši 

10.000,- Kč 

 
 

 

 

 

 

 

                 MUDr. Jiří Madar                       Ing. Věra Nechybová 

    náměstek primátorky                                               primátorka města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


