
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ 

 

 

R o z h o d n u t í   p r i m á t o r k y  
v působnosti RM 

 
ze dne 19. 9. 2016 

323/16 - 330/16 

 

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

323/16 

Vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Dodávky drogerie 

a čisticích prostředků“ 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Dodávky drogerie a čisticích 

prostředků“ s předpokládanou hodnotou plnění ve výši 3.000.000,- Kč s DPH 

formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Dodávky drogerie a čisticích prostředků“ 

B )  p ov ěřu j e  

1 .  Ing. Janu Bartošovou, vedoucí oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Dodávky drogerie a čisticích prostředků“, včetně případného vyloučení 

uchazečů  

2. Mgr. Miloše Studenovského, vedoucího právního odboru MmÚ 

a) k administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou s názvem 

„Dodávky drogerie a čisticích prostředků“, včetně případného vyloučení 

uchazečů, v případě nepřítomnosti Ing. Jany Bartošové 

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

1. řádní členové: 

a) Ing. Zdeněk Červenka, vedoucí OHS 

b) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO 

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

d) Ing. Dalibor Deutsch, referent odd. veřejných zakázek PO 

e) Radka Kašparová, vedoucí ekonomického odd. OHS 

2. náhradníci: 

a) Roman Žižka, OHS 

b) Mgr. Lucie Kinter Radičová, ved. právního odd. PO 

c) Bc. Naďa Wallerová, referentka odd. veřejných zakázek PO 

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

e) Anna Bartošová, sekretariát OHS 

 

 

 

 



324/16 

Rozpočtové opatření OSV a KT – státní příspěvek na výkon 

pěstounské péče 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 216 tis. Kč – snížení nákladů na 

zjišťování 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 216 tis. Kč v položce účelové 

prostředky z úřadu práce   

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 216 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – pěstounská péče, na pokrytí nákladů na 

zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, 

jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče  

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a kanceláře tajemníka ve výši 35 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) snížení neinvestiční části rozpočtu OSV o částku 35 tis. Kč v položce účelové 

prostředky – pěstounská péče    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o 15 tis. Kč v položce 

provozní prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu o částku 20 tis. Kč v položce 

Městský informační systém   

 

 

325/16 

Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS – dotace na sociálně - 

právní ochranu dětí 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, KT a OHS v celkové výši 8 456 tis. Kč 

určené na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně - právní 

ochrany dětí pro obce s rozšířenou působností takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 8 456 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 5 747 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky  

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 953 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 180 tis. Kč 

v položce provozní výdaje 



e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru HS o částku 350 tis. Kč 

v položce provozní výdaje  

f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí       

o částku 226 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociálně - právní ochrana 

dětí  

 

326/16 

Rozpočtové opatření OSV, KT a městských obvodů – dotace na 

výkon sociální práce 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A) s ch va lu j e   

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a KT v celkové výši 490 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 490 tis. Kč 

v položce účelové prostředky – sociální práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 336 tis. Kč 

v položce mzdové prostředky 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 114 tis. Kč 

v položce povinné pojistné 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 40 tis. Kč v položce 

provozní výdaje 

2. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a MO v celkové výši 300 tis. Kč takto:  

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru sociálních věcí o částku 

300 tis. Kč v položce účelové prostředky – sociální práce  

b) poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro MO, tř. 4 v celkové výši 300 tis. Kč 

určené na výkon sociální práce – mzdové prostředky a povinné pojistné takto:  

- MO Severní Terasa                                         100 tis. Kč 

- MO Neštěmice                                                       100 tis. Kč 

- MO Střekov                                                                    100 tis. Kč 

 

 

 

327/16 

Rozpočtové opatření MP – zapojení finančních prostředků úřadu 

práce 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 150 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 4 o částku 150 tis. Kč – v položce účelové 

prostředky z úřadu práce  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie v položce VPP – 

asistent prevence kriminality o celkovou částku 150 tis. Kč takto: 

- mzdové prostředky o 111,94 tis. Kč 

- povinné pojistné o 38,06 tis. Kč 



328/16 

Rozpočtové opatření MP - kamerový systém 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 71,3 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu městské policie sk. č. 04 u akce 

„Kamerový systém“ o částku 71,3 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

71,3 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 

329/16 

Rozpočtové opatření FO – dotace pro MO Severní Terasa na zeleň 

 
Primátorka města v působnosti RM 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 500 tis. Kč takto:   

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva ve 

výši 500 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 500 tis. Kč v položce dotace pro MO na 

zeleň 

 

330/16 

Rozpočtové opatření městské policie a finančního odboru 

 
Primátorka města v působnosti RM  

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření městské policie ve výši 500 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru sk. č. 03 – 

investiční rezerva o částku 500 tis. Kč  

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu městské policie sk. č. 04 na akci 

„Kamerový systém“ o částku 450 tis. Kč 

c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 

50 tis. Kč v položce provozní výdaje 

 
 

 

 

 

         Ing. Věra Nechybová  

                                                                         primátorka města 

 

 


