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Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

 

U s n e s e n í  
 

11. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 12. 5. 2014 

Usnesení č. 263/14 -  310/14 

 

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

263/14 

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 

 

264/14 

Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí 

nad Labem za rok 2013 

Rada města po projednání 

A )  z j i š ťu j e ,  ž e  

1. hospodaření celého města skončilo za rok 2013 s přebytkem: 

a) celkové příjmy města ve výši 1 621 680,08 tis. Kč 

b) celkové výdaje města ve výši 1 419 348,40 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 202 331,68 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

2. hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2013 skončilo s přebytkem: 

a) celkové příjmy MmÚ ve výši 1 462 006,84 tis. Kč 

b) celkové výdaje MmÚ ve výši 1 259 587,49 tis. Kč 

c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 202 419,35 tis. Kč vyrovnává oblast 

financování 

3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 2013 

činil 178 743 902,87 Kč, z toho k 22.4.2014 (po jednání RM) činí volné zdroje do 

rozpočtu roku 2014 ve výši 11 716 557,54 Kč viz příloha usnesení č. 1 

4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 

2013 činí 23 395,40 tis. Kč 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 

2. informaci o hospodaření města za rok 2013 dle důvodové zprávy 

C )  s ouh l as í  

1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením za rok 2013, a to bez 

výhrad 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_11-14_264-14.pdf


 

D )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí n. L. schválit: 

a) závěrečný účet města Ústí n. L. za rok 2013 bez výhrad 

- finanční vypořádání za rok 2013 dle přílohy usnesení č. 1  

- finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2013 

b) ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 2013 

nečerpaných, do rozpočtu roku 2014 ve výši 1 108,74 tis. Kč určených na 

investiční akce MO 

c) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 2013 dle přílohy č. 1 

až č. 5 důvodové zprávy 

E )  uk lád á  

1 .  Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města  

a) předložit návrh dle bodu D) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ÚL 

                                                                 T: 2.6.2014 

 

265/14 

Rozpočtový výhled Statutárního města Ústí nad Labem – 

Magistrát  

Rada města po projednání 

A) s c h v a l u j e   
1. rozpočtový výhled Statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát do r. 2019 dle 

přílohy usnesení č. 1 a důvodové zprávy 

B) u k l á d á   
1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit rozpočtový výhled dle bodu A)1. Zastupitelstvu města na vědomí 

T: 2.6.2014 

 

266/14 

Žádost o finanční příspěvek MO Neštěmice na realizaci hřiště 

s umělým povrchem v k.ú. Mojžíř 
 
Rada města po projednání  

 

   A)  b e r e  n a  v ě d o m í 

      1. informaci o technickém stavu povrchu tréninkového hřiště dětí v areálu FK Mojžíř  

  B)  s o u h l a s í  

      1. s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 200 tis Kč na realizaci umělého povrchu  

         hřiště s podmínkou získání finanční dotace od Ústeckého kraje a s dofinancováním celé  

         akce z vlastních finančních zdrojů MO Neštěmice 

  C)   s c h v a l u j e 

        1. rozpočtové opatření finančního odboru – investiční účelová dotace pro MO Neštěmice   

            ve výši 200 tis. Kč takto: 

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

částku 200 tis. Kč 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_11-14_264-14.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_11-14_265-14.pdf


b) poskytnuté účelové investiční dotace MO Neštěmice ve výši 200 tis. Kč určenou na 

akci „hřiště s umělým povrchem v areálu FK Mojžíř“ 

 

267/14 

Stanovy společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 
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., o obchodních korporacích, v působnosti valné 

hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A )  s ch va lu j e  

1. podřízenost společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. zákonu 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

2. návrh znění smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a pro člena dozorčí 

rady společnosti 

3. firmu FINAUDIT s.r.o. jako auditora společnosti pro rok 2014 

 

B )  s ouh l as í  

1. s návrhem znění Stanov společnosti v upraveném znění 

 

C )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit ke schválení návrh Stanov společnosti dle bodu B1 tohoto usnesení 

Zastupitelstvu města 

        T: 2. 6. 2014 

2. Představenstvu společnosti 

b) uzavřít smlouvy dle bodu A2 tohoto usnesení se všemi členy představenstva 

a dozorčí rady společnosti 

         T: 30. 6. 2014 

 

268/14 

Zajištění příměstské dopravy 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s uzavřením Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou osobní dopravou s navrhovanými úpravami v čl. IV 

 

 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) projednat navržené změny smlouvy s KÚ ÚK 

 

        T: 20. 6. 2014 

 



2 .  Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit Zastupitelstvu města k projednání upravený návrh Smlouvy mezi   

městem a ústeckým krajem dle bodu A1 tohoto usnesení 

                                                                                               T: červen 2014 

 

269/14 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – údržba a 

opravy komunikací 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu, tř. 4 v položce převody z vlastních fondů 

VHČ ve výši 5 000 tis. Kč vytvořené lepším hospodařením v r. 2013 

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

částku 5 000 tis. Kč v položce údržba a opravy místních 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 5 000 

tis. Kč 

 

270/14 

Rozpočtové opatření odboru hospodářské správy – nákup 

referentského vozidla pro odbor dopravy a majetku 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru hospodářské správy takto: 

               a) zapojení příjmové části rozpočtu, tř. 4 v položce převody z vlastních fondů   

                   VHČ ve výši 950 tis. Kč vytvořené lepším hospodařením v r. 2013 

               b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o  

                   částku 300 tis. Kč na investiční akci „Nákup referentského vozidla pro ODM“    

                   pro správce nemovitého majetku 

c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru hospodářské správy o 

částku 650 tis. Kč na investiční akci „Nákup referentského vozidla pro 

ODM“ pro správce místních komunikací 

     

 

 

 

 

 

 



271/14 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1330/1 v k. ú. Bukov 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 1330/1 o výměře cca 230 m
2
 v k. ú. Bukov za 

kupní cenu ve výši min. 400,- Kč/m
2
 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 )  bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

c )  nabyvatel bere na vědomí, že předmětná část pozemku se nachází na ploše se 

způsobem využití „PV plochy veřejných prostranství“  

d )  nabyvatel bere na vědomí stávající vedení plynovodu a s ním související 

ochranné pásmo plynovodu 

e )  před prodejem bude zaměřeno veřejné osvětlení a na jeho základě bude 

případně zřízené bezúplatné věcné břemeno 

f )  podél místní komunikace na pozemku p. č. 1330/1 musí zůstat manipulační 

pás o min. šíři 0,5 m 

g)  nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem vč. geometrického plánu 

 

272/14 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 5270 v k. ú. Ústí nad Labem 

Rada města po projednání 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  záměr prodeje části pozemku p. č. 5270 o výměře cca 50 m
2
 v k. ú. Ústí nad 

Labem 

 

273/14 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 697/127 v k. ú. Mojžíř 
 

Rada města po projednání 
 

A )  n es ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 697/127 o výměře cca 310 m
2
 z celkové 

výměry 1369 m
2
 v k. ú. Mojžíř 

 

274/14 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 v k. ú. Klíše 

 
Rada města po projednání 

 

A )  n es ch va lu j e  



1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1890/1 označenou dle GP 1313-408/2006 

jako pozemek p. č. 1890/1, díl a o výměře 3492 m
2
 z celkové výměry 6240 m

2
 

v k. ú. Klíše 

 

275/14 

Záměr pronájmu prodejních jednotek v objektu „Zanádraží“ 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu prodejních jednotek v objektu „Zanádraží“ v k. ú. Ústí nad 

Labem vybudovaném v rámci stavby „Revitalizace městského centra Ústí nad 

Labem – II. etapa“ umístěných na pozemcích p. č. 4302/24, p. č. 4302/26, p. č. 

4302/33 a p. č. 4334, vše v k. ú. Ústí nad Labem (objekt „Zanádraží“) včetně 

zveřejnění inzerátu Městských služeb Ústí nad Labem p. o. za těchto podmínek: 

a) předložení nabídky s uvedením identifikačních údajů, stručného popisu 

záměru provozovaných služeb a nabízené ceny za pronájem specifikované 

v Kč/m
2
 bez DPH za rok 

b) dodržení podmínek udržitelnosti projektu dané Regionální radou regionu 

soudržnosti Severozápad 

c) nájemce se zavazuje vést oddělené účetní evidence pro příjmy a výdaje 

týkající se pronajímaného objektu a její bezodkladné poskytnutí pronajímateli 

na základě jeho žádosti 

d) pro výběr nájemce bude rozhodující výše nabídkové ceny a soulad s vhodným 

využitím prodejních kójí dle projektu (viz. inzerát), resp. datum přijetí 

nabídky 

e) předložení potvrzení o bezdlužnosti vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

od Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

 

276/14 

Nabytí nemovitostí v k. ú. Střekov od společnosti České dráhy, a.s. 

Rada města po projednání 

   A )  so uh la s í  

 1. s nabytím těchto nemovitostí v k. ú. Střekov: 

a) budova č. p. 822 na pozemku p. č. 2142 

b) budova bez čp/če na pozemku p. č. 2140/153  

c) pozemek p. č. 2142 o výměře 526 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

d) pozemek p. č. 2140/153 o výměře 50 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří 

e) část pozemku p. č. 2140/92 o výměře 51 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha, 

označená dle GP č. 2342-94/2012 jako pozemek p. č. 2140/163 

f) část pozemku p. č. 2140/92 o výměře 288 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha, 

označená dle GP č. 2453-47/2014 jako pozemek p. č. 2140/165 



od společnosti České dráhy, a.s., IČ 70994226 do majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem formou prodeje za kupní cenu ve výši 720.000,- Kč za podmínky, že 350 tis. Kč 

z kupní ceny uhradí Ústecký kraj, IČ 70892156 

 se zřízením věcného břemene k pozemku p. č. 2140/92 v k. ú. Střekov spočívajícího v právu 

chůze a jízdy na dobu neurčitou ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem 

(oprávněný) se společností České dráhy, a.s. (povinný), které je podmínkou nabytí a za 

úhradu, která je součástí kupní ceny dle bodu A)1.  

   B )  s ch va lu j e  

1. zařazení nově nabytých nemovitostí dle bodu A)1. do vybraného majetku 

Statutárního města Ústí nad Labem, do správy Evidenčního úseku Oddělení 

správy, údržby a evidence majetku Odboru dopravy a majetku MmÚ za 

předpokladu schválení jejich nabytí do majetku Statutárního města Ústí nad 

Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

2. bezúplatné zřízení věcného břemene k  nemovitostem dle bodu A)1. ve prospěch 

organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, spočívajícího 

v právu zřízení, provozování, údržby a oprav dopravně technické infrastruktury na 

dobu neurčitou a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s touto organizací za předpokladu schválení jejich nabytí do majetku Statutárního 

města Ústí nad Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 

   C )  ukl ádá  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                         T:  2. 6. 2014     

 

277/14 

Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Střekov 

Rada města po projednání 

A )  s ouh l as í  

1. se zřízením věcného břemene k pozemkům p.č. 632, 631, 630, 629/1, 

629/3, vše v k.ú. Střekov, spočívajícího v právu zřízení, provozování, 

údržby a oprav plynárenského zařízení na dobu neurčitou ve prospěch 

Statutárního města Ústí nad Labem, IČ 00081531, za jednorázovou 

úhradu, která bude stanovena na základě sazebníku náhrad za zřízení 

věcného břemene schváleného Majetkovou komisí Rady města dle 

skutečného zaměření stavby geometrickým plánem s tím, že veškeré 

náklady uhradí investor  

2. uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

pozemkové služebnosti s Ing. Boženou Kořínkovou (budoucí strana 

povinná z věcného břemene), se Statutárním městem Ústí nad Labem 

(budoucí strana oprávněná z věcného břemene) IČ 00081531 a 

s Městskými službami Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací 

(investorem) IČ 71238301, dle podmínek uvedených v bodě A)1. 

 

 

 



B )  uk lád á   

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                                                                  T:  2. 6. 2014     

278/14 

Úprava Smlouvy o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 20.12.1994 

– Tenisový klub Ústí nad Labem o.s. 

  Rada města po projednání 

A )   n eso uh la s í  

1. s uzavřenou Smlouvou o zajištění servisních služeb v souladu s čl. IV. odst. 2 písm. 

f) Smlouvy o nájmu a pronájmu pozemků ze dne 20.12.1994 

 

279/14 

Majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Napojení pozemků 

severně od I/62 v Ústí nad Labem“ 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu částí pozemků dotčených dočasným záborem, celkem 

cca 1805 m
2
, pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 

546/56, Praha za částku dle znaleckého posudku. 

2. souhlas s umístěním stavebních objektů SO 461, SO 301.1, SO 451, SO 461 za 

podmínky uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcných břemen. 

3. záměr pronájmu částí pozemků dotčených dočasným záborem - celkem 

cca 5 568 m
2
 pro CPI - Krásné Březno, a.s., IČ: 28199201, Václavské náměstí 

1601/47, Praha 1, Nové Město, za cenu dle znaleckého posudku. 

4. souhlas s umístěním stavebních objektů SO 461, SO 301.2, SO 421, SO 422, 

SO 451 za podmínky uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení 

věcných břemen. 

5. záměr prodeje částí pozemků dotčených trvalým záborem, celkem cca 3 485 

m
2
, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha za 

částku dle znaleckého posudku. 

6. záměr prodeje částí pozemků dotčených trvalým záborem, celkem cca 44 m
2
, 

společnosti CPI - Krásné Březno, a.s., IČ: 28199201, Václavské náměstí 

1601/47, Praha 1, Nové Město za částku dle znaleckého posudku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



280/14 

Záměr pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem 

Rada města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

 

1. záměr pronájmu areálu Městského stadionu Ústí nad Labem, který se nachází 

na pozemcích p.č. 425, 429/1, 430, 431, 405/10, 405/18, 405/19,404, 1941/1, 

1941/2 a částech pozemků p.č. 405/1 a 405/3 o celkové výměře 29 510 m
2
, vše 

v k.ú. Klíše, včetně sportovních zařízení s vybavením. Součástí pronájmu 

areálu je dále hlavní tribuna A1 včetně vnitřních prostor a vybavení a objekty 

tribun A2 a A3. Malá tribuna B1 a B2 včetně vnitřních prostor a vybavení a 

objektu tribuny B3. Šatny v budově na pozemku p.č. 405/10 v k.ú. Klíše. 

Ostatní ochozy včetně vnitřních prostor, umělé osvětlení stadionu a ukazatel 

skóre, objekty pokladen a občerstvení. Podmínky záměru pronájmu: 

a) provozování sportovní činnosti, ke které je areál určen, včetně pořádání 

sportovních akcí za účasti veřejnosti 

b) nájemné ve výši min. 500 000,-Kč/rok 

c) nájemce odpovídá za zajištění správy, provozu, ochrany a údržby včetně 

revizí a servisu předmětu nájmu 

d) pronájem na dobu určitou 10 let 

e) nájemce musí být plátcem DPH 

f) nájemce prokáže zkušenosti s provozováním sportovních zařízení 

g) zachování stávajících nájemních vztahů, uzavřených současným 

provozovatelem 

h) smluvní vztahy budou uzavírány vždy po předchozím souhlasu 

pronajímatele 

i) nájemce bude respektovat rozdělení nově vzniklých prostor mezi stávající 

nájemníky 

j) zachování průchodu z areálu hřiště s umělou trávou na pozemku p.č. 418/1 

k šatnám na pozemku p.č. 429/2, vše v k.ú. Klíše 

k) uhrazení kauce ve výši 3 měsíčních nájmů z minimální výše nájemného 

před projednáním pronájmu Radou města, tj. 125 000,-Kč 

l) uznatelné náklady spojené s vlastnictvím areálu (mimo energií) bude hradit 

Statutární město Ústí nad Labem maximálně do výše 1 200 000,-Kč ročně 

m) nabídky budou doručeny: 

a. poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 

2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, nejpozději do 28.5.2014 

b. osobně na podatelnu Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká 

Hradební 23336/8, 401 00 Ústí nad Labem, nejpozději 29.5.2014 do 

8.00 hodin  

 

 

 

 

 

 



281/14 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

Rada města po projednání 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., v platném znění 

 A )  s ouh l as í  

1. s přijetím peněžního daru ve výši 5 000 Kč určeného na realizaci akce 

„Rozloučení s předškoláky“ od Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní 

Terasa, do vlastnictví Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 

3207/45, příspěvkové organizace 

 

282/14 

Rozpočtové opatření finančního odboru  a  příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Jitřní - nově zřízené víceúčelové hřiště  

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu FO ve výši 10 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 10 tis. Kč 

z položky finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku pro ZŠ a MŠ 

Jitřní p. o. ve výši 10 tis. Kč na pokrytí nákladů v roce 2014 

 

283/14 

Rozpočtové opatření odboru školství,  kultury, sportu a sociálních 

služeb – VO – Sebuzín 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické a FO ve výši       

173, 50 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční 

rezerva o částku 173,50 tis. Kč 

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

173,50 tis. Kč na investiční akci „VO – Sebuzín“ 

 

 

 

 

 



284/14 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu 2014 – podpora činnosti 

mládeže do 18 let  
 
Rada města po projednání 

 
A )   s chv a lu j e   

 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb určených na oblast „podpory činnosti mládeže do 18 let – 

sport“ v celkové výši 624.800,- Kč a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

 

a) 1. FS Team, IČ: 00406741, ID: 4270012, ve výši 3.200,- Kč 

b) AC URAGÁN Ústí nad Labem, IČ: 22887458, ve výši 4.800,- Kč 

c) Aerobik Club DREAM, IČ: 22828257, ve výši 36.800,- Kč 

d) EHK KARATE CLUB o. s., IČ: 27047482, ve výši 17.600,- Kč 

e) Hravé Ústí o. s., IČ: 22748016, ve výši 4.800,- Kč 

f) Jezdecký klub LIBERTAS, IČ: 22847758, ve výši 19.200,- Kč 

g) JEZDECKÝ KLUB NATURAL, IČ: 66111765, ve výši 16.000,- Kč 

h) Jezdecký klub PEDRA o. s., IČ: 22668039, ve výši 3.200,- Kč 

i) JUDO VYHLÍDKA Ústí nad Labem o. s., IČ: 44554087, ve výši 

41.600,- Kč 

j) Karate klub Ústí nad Labem o. s., IČ: 22724214, ve výši 8.000,- Kč 

k) Manta Ústí nad Labem o. s., IČ: 26577305, ve výši 11.200,- Kč 

l) MS VZS ČČK Ústí nad Labem, IČ: 44556594, ve výši 43.200,- Kč 

m) Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, IČ: 63153181, ve výši 13.600,- Kč 

n) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, IČ: 63113262, ve výši 14.400,- Kč 

o) SBR Triatlon Team, IČ: 22610642, ve výši 6.400,- Kč 

p) SC BLADES Ústí nad Labem, IČ: 22769315, ve výši 9.600,- Kč 

q) SK Brná o. s., IČ: 27040968, ve výši 19.200,- Kč 

r) SK NUR Ústí nad Labem, IČ: 01471619, ve výši 14.400,- Kč 

s) Sportovní šerm, IČ: 22729208, ve výši 23.200,- Kč 

t) Sports Club Dragons o. s., IČ: 22886648, ve výši 12.000,- Kč 

u) STK GEBERT o. s., IČ: 64045692, ve výši 11.200,- Kč 

v) Šachový klub Spartak Ústí n. L., IČ: 44554222, ve výši 36.000,- Kč 

w) Školní sportovní klub při 14. ZŠ, IČ: 68975023, ve výši 41.600,- Kč 

x) Taneční skupina Freedom o. s., IČ: 22670904, ve výši 19.200,- Kč 

y) T – CLUB BERUŠKY, IČ: 01173359, ve výši 11.200,- Kč 

z) TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, o. s., IČ: 44226357, ve výši 6.400,- Kč 

aa) TJ SLAVOJ SEVEROTUK, o. s., IČ: 14868067, ve výši 32.000,- Kč 

bb) Tělovýchovná jednota STADION, IČ: 44225261, ve výši 29.600,- Kč 

cc) TJ Svádov – Olšinky, IČ: 18382991, ve výši 30.400,- Kč 

dd) TJ SVAH Všebořice, o. s., IČ: 27051251, ve výši 12.800,- Kč 

ee)  TJ Tatran Ústí nad Labem, IČ: 44224877, ve výši 10.400,- Kč 

ff) Tělovýchovná jednota Vaňov, o. s., IČ: 00524701, ve výši 28.800,- Kč 

gg) Toč Ústí nad Labem, IČ: 02654784, ve výši 24.000,- Kč 

hh) Ústecký krasobruslařský klub, IČ: 68455437, ve výši 8.800,- Kč 

 



 

2. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb určených na oblast „podpory činnosti mládeže do 18 let – 

volnočasová činnost“ v celkové výši 236.000,- Kč a následné uzavření 

smluv s jednotlivými subjekty takto: 

 

a) Junák, svaz skautů a skautek ČR, 1. Středisko ÚL, IČ: 44227094, ve výši 

33.500,- Kč 

b) Junák, svaz skautů a skautek ČR, 2. Středisko Neštěmice, IČ: 44227892, 

ve výši 33.500,- Kč 

c) Okresní sdružení hasičů ĆECH, Moravy a Slezka, IČ: 63152801, ve výši 

30.000,-  Kč 

d) Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dravci, IČ: 70693501, ve výši 62.500,- 

Kč 

e) Sdružení V. T. O. M. o. s., IČ: 26524481, ve výši 33.500,- Kč 

f) Sdružení dětí a mládeže Tilia, IČ: 43225489, ve výši 16.000,- Kč 

g) Turistický oddíl mládeže 7113 „KOLA WAŠTEPI“, IČ: 18382410, ve 

výši 17.500,- Kč 

h) YMCA v Ústí nad Labem – kroužek lezení a lezecká stěna, IČ: 

26533839, ve výši 9.000,- Kč 

i) YMCA v Ústí nad Labem – fotbalový kroužek, IČ: 26533839, ve výši 

500,- Kč 

 

B) s o u h l a s í  

 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb určených na oblast „podpory činnosti mládeže do 18 let – 

sport“ v celkové výši 3.357.600,- Kč a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

 

a) AEROBIC JUNIOR CLUB Ivany Mrňákové, IČ: 26527537, ve výši 

110.400,- Kč 

b) Athletic Club Ústí nad Labem o. s., IČ: 27043584, ve výši 74.400,- Kč 

c) Basketbalový klub Ústí nad Labem, IČ: 14866714, ve výši 130.400,- Kč 

d) BK SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 22605797, ve výši 75.200,- Kč 

e) FK Český Lev Neštěmice, IČ: 69291969, ve výši 231.200,- Kč 

f) FK Ústí nad Labem – mládež, o. s., IČ: 27048128, ve výši 246.400,- Kč 

g) FLORBAL ÚSTÍ, o. s., IČ: 01495615, ve výši 289.600,- Kč 

h) Gymnastický sportovní klub, IČ: 44223609, ve výši 60.800,- Kč 

i) HC SLOVAN Ústí nad Labem, IČ: 44227116, ve výši 152.800,- Kč 

j) Judo Ústí nad Labem, IČ: 22885064, ve výši 57.600,- Kč 

k) Městský plavecký klub, IČ: 26647567, ve výši 160.000,- Kč 

l) Radka Bandasová, IČ: 40222837, ve výši 78.400,- Kč 

m) Sportovní klub karate KAMURA RYU – SHOTOKAN, IČ: 66110351, 

ve výši 112.000,- Kč 

n) Sportovní klub policie Sever, o. s., IČ: 44226306, v celkové výši 

152.000,- Kč (volejbal - 89.600,- Kč, box – 20.000,- Kč, lyžování – 

32.800,- Kč, stolní tenis – 9.600,- Kč) 

o) SK VOLEJBAL Ústí nad Labem, IČ: 26632217, ve výši 53.600,- Kč 

p) SPORT UNION, o. s., IČ: 44554044, ve výši 120.000,- Kč 



q) TENIS CLUB, o. s., IČ: 18380514, ve výši 92.800,- Kč 

r) TJ Chemička Ústí nad Labem, IČ: 00555061, v celkové výši 332.800,- 

Kč (badminton – 99.200,- Kč, plavání – 88.000,- Kč, kanoistika – 

32.000,- Kč, veslování – 48.000,- Kč, ASPV – 65.600,- Kč) 

s) T. J. Mojžíř, IČ: 44552521, ve výši 67.200,- Kč 

t) TJ Skorotice, IČ: 44226292, ve výši 67.200,- Kč 

u) Tělocvičná jednota Sokol, IČ: 00482129, v celkové výši 130.400,- Kč 

(tenis – 23.200,- Kč, všestrannost – 107.200,- Kč) 

v) TJ SPARTAK Ústí nad Labem, IČ: 44226110, v celkové výši 192.000,- 

Kč (házená Tygři – 57.600,- Kč, lyžování 13.600,- Kč, základní 

tělovýchova – 14.400,- Kč, cheerleading – 57.600,- Kč, házená – 

48.800,- Kč)  

w) TJ STŘEKOV o. s., IČ: 00527033, ve výši 90.400,- Kč 

x) Univerzitní sportovní klub SLÁVIE, IČ: 44552319, ve výši 56.800,- Kč 

y) USK VŠEM, IČ: 18381375, ve výši 223.200,- Kč   

 

C) n e s ch v a l u j e 

 

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2014 odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb tomuto subjektu: 

  

a) Dům dětí a mládeže, IČ: 75150131 – Dance Center Marverci - tanec,  

b) Dům dětí a mládeže, IČ: 75150131 – hokejbal,  

 

D) 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 

 

285/14 

Průběžná zpráva z likvidace Domu kultury města Ústí nad 

Labem, s.r.o. 

 
Rada města po projednání 
 

 A) bere na vědomí 

1. průběžnou zprávu z likvidace Domu kultury města Ústí nad Labem, s.r.o.  

ke dni 28. 2. 2014 

 

 

 

 

 

 



286/14 

Přijetí dotace 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 )  b ere  n a  v ědo mí  

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.  domu č. p. xxxxxxxxxxxxxxxx,  paní 

Raushan GABDULLINA 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 )  s ch va lu j e  

1. žádost paní Raushan GABDULLINA 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 duben 2014 

2. záměr přijetí dotací na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj          

infrastruktury obce v souvislosti s bodem B) 1. tohoto usnesení  

C )  zmo cňu j e   

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD, vedoucí odboru ŠKSS 

a) k podpisu žádostí o poskytnutí dotace dle bodu B) 1 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 )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD. vedoucí odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb 

a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádost 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 

 

287/14 

Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu roku 2014 Odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb z položky Oblast kultury Činohra Ústí nad Labem v celkové 

výši 3 500 tis. Kč pro Severočeské divadlo s. r. o. (IČ 22774289)  



2. s rozpočtovým opatřením ve výdajové části rozpočtu Odboru školství, kultury, 

sportu a sociálních služeb, oddělení podpory školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb z položky Oblast kultury Činohra Ústí nad Labem v celkové 

výši 3 500 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 3 500 tis. Kč v položce 

Oblast kultury Činohra Ústí nad Labem 

b) poskytnutí neinvestiční dotace Severočeskému divadlu s. r. o. ve výši 3 500 

tis. Kč, z toho: 

- 2 100 tis. Kč na opravu a zprovoznění vzduchotechniky 

- 1 400 tis. Kč na zajištění hostujících činoherních souborů  

 

B )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

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

nad Labem 

                                                     T: 2. 6. 2014 

 

288/14 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb a odboru rozvoje města 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu OŠKSS ve výši 130 tis. Kč 

takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu ORM o částku 130 tis. Kč,    

sk. č. 03 z akce „Mateřská škola – V Zeleni“ 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS ve výši 130 tis. Kč, 

sk. č. 04 na akci „MŠ V Zeleni – nákup 2 ks myček“ 

 

289/14 

Konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy 

Skalnička,Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 

A )  v y řa zu j e  

1. Lucii Kottnauerovou 

z konkursního řízení na ředitele Mateřské školy Skalnička, Ústí nad Labem, 

Peškova 526, příspěvkové organizace, z důvodu nesplnění podmínek 

konkursního řízení 

 

 

 



290/14 

Revokace usnesení RM ze dne 10. 2. 2014 a Rozpočtové opatření 

OŠKSS -   poskytnutí dotací v oblasti sportu – preferované sporty 

 
Rada města po projednání 

 
A )   r  e  v  o  k  u  j  e   

1. Usnesení Rady města č. 66/14 v bodě A) odst. 1 písm. a) v celém rozsahu 

 

B) s o u h l a s í 

1. S rozpočtovým opatřením OŠKSS ve výši 2 500 tis. Kč takto: 

a) snížení dotace pro HC SLOVAN ÚSTEČTÍ LVI a. s., IČ: 250 19 058 

b) zvýšení neinvestiční dotace pro HC Slovan o. s., IČ: 442 27 116 

 

C) u k l á d á 

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi 

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

                                                                                                          T: 2. 6. 2014 

 

 

 

 

291/14 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  – ZŠ Stříbrnická – bazén 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické ve výši  

5 000 tis.  Kč 

a) zapojení volných prostředků na bankovním účtu Fondu rozvoje bydlení 

(FBR), tř. 8 – financování ve výši 5  000 tis.  Kč 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

účelového investičního příspěvku, sk. č. 04 v celkové výši 5 000 tis. Kč, 

Základní škole Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, p. o.  na akci 

„Rekonstrukce bazénu“ 

 

 

 

 

 

 

 



292/14 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb a finančního odboru – finanční prostředky pro základní 

školy 

 
Rada města po projednání 

 

A) s o u h l a s í 

   1. s rozpočtovým opatřením OŠKSS a FO v celkové výši 42 000 tis. Kč takto: 

                a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vzniklých přebytkem   

                     hospodaření docíleným v roce 2013 ve výši 40 000 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím dle přílohy usnesení č. 1 v celkové výši    37 630 

tis. Kč takto: 

- ZŠ Palachova ve výši 2 000 tis. Kč 

- ZŠ E. Krásnohorské ve výši 3 000 tis. Kč 

- ZŠ Školní náměstí ve výši 1 000 tis. Kč 

- ZŠ Husova ve výši 1 000 tis. Kč 

- ZŠ Karla IV. ve výši 2 000 tis. Kč 

- ZŠ a MŠ SNP ve výši 3 000 tis. Kč 

- ZŠ Vojnovičova ve výši 3 000 tis. Kč 

- Fakultní ZŠ České mládeže ve výši 800 tis. Kč 

- ZŠ Mírová ve výši 3 000 tis. Kč 

- ZŠ Stříbrnická ve výši 3 000 tis. Kč 

- ZŠ a MŠ Nová ve výši 2 000 tis. Kč 

- ZŠ Vinařská ve výši 2 000 tis. Kč 

- ZŠ Anežky České ve výši 3 000 tis. Kč 

- ZŠ Neštěmická ve výši 1 830 tis. Kč 

- ZŠ Hlavní ve výši 2 000 tis. Kč 

- ZŠ Rabasova ve výši 2 000 tis. Kč 

             -     ZŠ Hluboká ve výši 3 000 tis. Kč 

           c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně 

technické - poskytnutí účelového investičního příspěvku, sk. č. 04, příspěvkovým 

organizacím v celkové výši 2 370 tis. Kč takto: 

                    -  ZŠ Husova ve výši 1 000 tis. Kč na akci „multifunkční hřiště“ 

                    -  Fakultní ZŠ České mládeže  

                        ve výši 500 tis. Kč na akci „rekonstrukce suterénu školy“ 

                        ve výši 250 tis. Kč na akci „školní dvůr“ 

                        ve výši 300 tis. Kč na akci „kabinety“ 

                        ve výši 150 tis. Kč na akci „vybudování chodníku“ 

                   - ZŠ Neštěmická  

                       ve výši 115 tis. Kč na akci „modernizace software“ 

                       ve výši 55 tis. Kč na akci „server“ 

d) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční rezerva o                 

částku 2 mil. Kč 

e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení provozně          

technické o částku 2 mil. Kč – v položce oprava a údržba   

 

http://www.ustin-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_11-14_292-14.pdf


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 

293/14 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb a FO –  Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, Ústí  nad Labem, p.o. 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření  OŠKSS a FO v celkové výši 900 tis. Kč takto: 

a) zapojení příjmové části rozpočtu, tř. 4 v položce převody z vlastních fondů 

VHČ ve výši 500 tis. Kč vytvořené lepším hospodařením v předchozích 

letech 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – poskytnutí 

účelového investičního příspěvku, sk. č. 04, Domu dětí a mládeže a 

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, 

p.o. ve výši 500 tis. Kč na akci „Nákup automobilu“ 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO v položce finanční 

rezerva o částku 400 tis. Kč 

d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO – oddělení ekonomiky 

městských organizací – poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz  

ve výši 400 tis. Kč Domu dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p. o. 

 

294/14 

Úprava usnesení RM č. 416/09 ze dne 2. 7. 2009 
 

Rada města po projednání 

   A )  m ě  n  í   

        v souvislosti se stavbou „Revitalizace městského centra Ústí nad Labem  

            II.etapa, 2. stavba (lávka)“ 

       1 .  usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 416/09 ze dne 2. 7. 2009 v bodě A)1. 

                takto: 

                a) vyjímá pozemek p.č. 3416/11 a nahrazuje pozemkem p.č. 4294/1, vše k.ú. 

                    Ústí nad Labem 

            2. v ostatních bodech text zůstává nezměněn  

 

 

 

 

 



295/14 

Úspora energie v ZŠ Vojnovičova 
 

Rada města po projednání 

A) s o u h l a s í 

1. s realizací akce „Úspora energie ZŠ Vojnovičova“ 

 

      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 ke schválení  

                                                                                              Termín: 2. 6. 2014      

 

296/14 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015  - 2020  

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. návrh dokumentu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 – 2020,  
 

B )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a)   předložit návrh dokumentu dle bodu A) 1. k projednání 

Zastupitelstvu    města. 

                                          T: 2. 6. 2014 

297/14 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města, odd. strategického 

rozvoje a kanceláře tajemníka – projekty „PREVENT“ a 

„Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 

2020“ 

 
Rada města po projednání 

 

A)  s c h v a l u j e  
1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje a 

kanceláře tajemníka v celkové výši 60,34 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „PREVENT“ za měsíce červen - listopad 2013 

takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje – projekt „PREVENT“ o částku 60,34 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o 

částku 60,34 tis. Kč na úhradu osobních nákladů spojených s projektem 



„PREVENT“,z toho: 

− mzdové prostředky 45,03 tis. Kč,  

− zákonné pojištění 15,31 tis. Kč, 

 

2. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje a 

kanceláře tajemníka v celkové výši 139,54 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Příprava a zpracování Strategie rozvoje města 

na období 2015 – 2020“ za měsíce červen - listopad 2013 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje – projekt „Příprava a zpracování Strategie 

rozvoje města na období 2015 – 2020“ o částku 139,54 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o 

částku 139,54 tis. Kč na úhradu osobních nákladů spojených s projektem 

„Příprava a zpracování Strategie rozvoje města na období 2015 – 2020“, 

z toho: 

− mzdové prostředky 104,13 tis. Kč 

− zákonné pojištění 35,41 tis. Kč. 

 

 

298/14 

Podání žádosti o grant na projekt stálé expozice Muzea města Ústí 

nad Labem 

 
Rada města po projednání 

 

 A )  b ere  n a  v ědo mí  

  

1. informaci o 1. výzvě k předkládání žádostí o grant na individuální projekty 

z fondů EHP 2009-2014, 

2. informaci o připravovaném projektu zřízení stálé expozice Muzea města Ústí 

nad Labem s názvem „Ústí – město nad řekou“, 

 

 B )  s chv a lu j e  

  

1. podání žádosti o grant na projekt dle bodu A) 2. tohoto usnesení v rámci výzvy 

dle bodu A) 1. tohoto usnesení s předpokládanými celkovými náklady do 

8 000 tis. Kč vč. DPH a finanční spoluúčastí žadatele (tj. města Ústí nad Labem) 

min. ve výši 20 % způsobilých nákladů, tj. ve výši cca 1 600 tis. Kč vč. DPH, 

2. rozpočtové opatření Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb 

k zajištění realizace projektu dle bodu A) 2. tohoto usnesení ve výši 1 600 tis. Kč 

takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu Finančního odboru o částku 

1 600 tis. Kč z položky finanční rezerva, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS – oddělení podpory 

školství, kultury, sportu a sociálních služeb o částku 1 600 tis. Kč do položky 

oblast kultury, 



 

C )  j men u je  

 

1. Řídící skupinu ve složení: 

a) Mgr. Miroslav Král, ředitel Muzea města Ústí nad Labem, radní města, 

b) PhDr. Jana Müllerová, PhD., vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a 

sociálních služeb, 

c) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí Finančního odboru, 

d) Ing. Tereza Dostálová, vedoucí oddělení strategického rozvoje, ORM, 

e) Mgr. Jiří Starý, referent oddělení strategického rozvoje, ORM, 

 

 D )  uk lád á  

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí ORM 

a) podniknout všechny kroky nutné k podání žádosti o dotaci na projekt 

dle bodu B) tohoto usnesení. 

 

T: 20. 6. 2014 

 

299/14 

Smlouva o financování mezi Teplicemi a ostatními statutárními 

městy Ústecko-chomutovské aglomerace 

 
Rada města po projednání 

 

  A ) b ere  n a  v ědomí  

1. informaci o způsobu zapojení Statutárního města Teplice do Integrované 

územní investice (ITI) Ústecko-chomutovské aglomerace 

 

  B )  so uh la s í  

 1. s uzavřením Smlouvy o financování „Zpracování Integrované strategie rozvoje 

Ústecko-chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní 

investice (ITI)“ 

 

  C ) uk lád á  

1.  Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

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

                                                                                            T: 2. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 



300/14 

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení 

strategického rozvoje a Kanceláře tajemníka - projekt 

„Partnerství pro české brownfieldy 

 
Rada města po projednání 

 

A)  s c h v a l u j e  
1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje a 

kanceláře tajemníka v celkové výši 40,59 tis. Kč na úhradu osobních 

nákladů pro realizaci projektu „Partnerství pro české brownfieldy“ za měsíce 

leden - duben 2014 takto:       

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, 

odd. strategického rozvoje – projekt „Partnerství pro české brownfieldy“ 

o částku 40,59 tis. Kč, 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o 

částku 40,59 tis. Kč na úhradu osobních nákladů spojených s projektem 

„Partnerství pro české brownfieldy“, z toho: 

− mzdové prostředky 30,29 tis. Kč,  

− zákonné pojistné     10,30 tis. Kč, 

 

301/14 

Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů zastávek 

Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu, 

dohoda o partnerství 

 
 Rada města po projednání  

 

A) s o u h l a s í 

1. s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a modernizace zastávek a    

    zálivů zastávek“ s předpokládanými celkovými náklady 66.000,00 tis. Kč vč. DPH, 

2. se spolufinancováním projektu „Rekonstrukce a modernizace zastávek a zálivů    

zastávek“ minimálně ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu (tj. 

9.900,00 tis. Kč vč. DPH), 

     3. s předfinancováním projektu dle bodu A) 1. tohoto usnesení v plné výši  

               100 % z celkových nákladů projektu (tj. 66.000,00 tis. Kč vč. DPH), 

 

B) s c h v a l u j e 

            1. uzavření dohody o partnerství v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace  

                zastávek a zálivů zastávek“ se subjektem: 

a) Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., 

 

C) u k l á d á 

    1. ing.. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

               a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města. 

T: 2. 6. 2014 



302/14 

Záměr výstavby placeného parkoviště, nadzemní čerpací stanice 

PHM,   samoobslužných mycích boxů na auta a tržnice v prostoru 

bývalého autobusového  nádraží na p.p.č. 2608/1, 2608/2, 2608/8, 

2597/10, 2597/2, 2608/12, k.ú. Ústí nad Labem 

Rada města po projednání 

 

A )  n es ouh l as í  

1. s realizací záměru výstavby placeného parkoviště, nadzemní čerpací stanice   

PHM, samoobslužných mycích boxů na auta a tržnice v prostoru bývalého 

autobusového nádraží na p.p.č. 2608/1, 2608/2, 2608/8, 2597/10, 2597/2, 

2608/12, k.ú. Ústí nad Labem 

 

B )  uk lád á  

1 .  Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) postoupit usnesení Rady města Stavebnímu úřadu MmÚ 

T:  červen 2014 

 

303/14 

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města nestátním 

organizacím, pracujícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti 

ochrany obyvatelstva a likvidací mimořádných událostí 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. návrh Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem na poskytnutí 

dotace nestátním organizacím působícím v okrese Ústí nad Labem v oblasti 

ochrany obyvatel a likvidací mimořádných událostí pro rok 2014 v celkové výši 

220 tis. Kč v členění dle podaných žádostí 

a výše příspěvku takto: 

 

a) Via Europa, o.s. 

Valtířov 117, 403 23 Velké Březno 

IČ 26672499                                          20 000,-Kč 

b) Místní skupina vodní záchranné služby ČČK ÚL  

Střekovské nábřeží 1119/19, 400 03 Ústí n.L. 

IČ: 44556594                                                                       20 000,-Kč 

c) MEDIC, o.s. 

17. Listopadu 285/29, 400 10 Ústí n.L. 

IČ: 01546945                                                                       13 000,-Kč 

d) Oblastní charita Ústí nad Labem 

Štefánikova 246, 400 01 Ústí n.L. 

IČ: 44225512                                                                       25 000,-Kč 

 

 



e) Spirála, o.s.  

K Chatám č.p. 22, 403 40 Ústí n.L.  

IČ: 68954221                                                                       10 000,-Kč 

f) Akademie dobrovolných záchranářů ČR  

Pražská 66, 277 11 Neratovice - Byškovice  

IČ: 22875051                                                                       13 000,-Kč 

g) Sbor dobrovolných hasičů STEBNO 

Stebno č.p. 22, 400 02 Stebno 

IČ: 63153271                                                                       20 000,-Kč 

h) Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice 

Opletalova č.p. 466, 403 31 Ústí n.L.-Neštěmice 

IČ: 63153262                                                                       25 000,-Kč 

i) Sbor dobrovolných hasičů Střekov 

Kojetická 86, 400 03 Ústí n.L.-Střekov 

IČ: 75086808                                                                       25 000,-Kč 

j) Sbor dobrovolných hasičů Libouchec 

Libouchec 337, 403 35 Libouchec 

IČ: 63153823                20 000,- Kč 

k) Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř 

Hlavní 209, 403 31 Ústí n.L.-Neštěmice 

IČ: 63153203                15 000,-Kč 

l) Sbor dobrovolných hasičů Svádov 

Pod Lesem 207, 403 22 Ústí n.L. - Svádov 

IČ: 65082371                                                                       14 000,-Kč 

 

304/13 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – dotace na 

činnost odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 2013 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí ve výši 47,35 tis. Kč takto: 

 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 47,35 tis. Kč – zapojení 

účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 

 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

oddělení ochrany přírody, zemědělství, lesů, myslivosti a rybářství o částku 

47,35 tis. Kč na úhradu činnosti odborného lesního hospodáře za 4. čtvrtletí 

2013 pro Lesy ČR s.p. – Lesní správu Děčín a Lesní správu Litoměřice 

 

 

 

 

 



305/14 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí  - státní příspěvek na 

výkon pěstounské péče 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 196 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 196 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 244 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 48 tis. Kč 

v položce účel.prostředky 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 ve výši 48 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 48 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 140 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 92 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

3. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 4 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 4 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 44 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 40 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

 

 

 



4. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí ve výši 40 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 40 tis. Kč 

b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 40 tis. Kč 

v položce účel.prostředky na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci 

osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na 

provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče 

 

306/14 

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a finančního odboru ve výši      

800,-- Kč v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro obce 

s rozšířenou působností takto:      

a) zvýšení příjmové části rozpočtu odboru sociálních věcí, tř. 2 o částku   

800,-- Kč v položce přijaté vratky transferů – finanční vypořádání 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 

800,-- Kč v položce finanční vypořádání  

           

307/14 

Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Malečov a Statutárním městem 

Ústí nad Labem 

 
Rada města po projednání 
 

  A )   s chv a lu j e   

1. uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Malečov a Statutárním městem Ústí 

nad Labem týkající se  rozhodování ve správním řízení o zrušení údaje o místu 

trvalého pobytu. 

   B )  uk lád á  

1 .  Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT 

     a) předložit smlouvu spolu s žádostí o souhlas s uzavřením této smlouvy Krajskému   

         úřadu Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 



308/14 

Stanovení počtu členů ZM Ústí nad Labem pro volební období 

2014 – 2018   

Rada města po projednání 

A )  d opo ru ču j e  

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

a) stanovit pro volební období 2014 – 2018 počet členů Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem na 37 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit doporučení dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města 

                                  T: 2. 6. 2014 

 

309/14 

Záměr poskytnutí daru Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově 

nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. na nákup specializovaného 

přístroje  
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ouh l as í  

1. se záměrem poskytnutí finančního daru na nákup specializovaného přístroje 

„Ultrazvukového diagnostického systému“ Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 

nemocnici v Ústí nad Labem, o. z., a to ve výši skutečně vynaložených nákladů na 

pořízení daného přístroje, nejvýše však v částce 1 300 000,- Kč 

2. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí darovací dle bodu A) 1 tohoto usnesení 

 

B )  b ere  n a  v ědo mí  

1 .    skutečnost, že administraci při výběru specializovaného přístroje zajistí Krajská 

zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 

 

C )  uk lád á  

1. Ing. Vítu Mandíkovi, primátorovi města 

a) předložit návrh dle bodu A) a informaci dle bodu B) tohoto usnesení 

Zastupitelstvu města Ústí nad Labem 

 T: 2. 6. 2014 

 

 

 

 

 

 

 



310/14 

Kompetence členů Rady města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

A )  rev oku j e  

1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 712/12 ze dne 20.12.2012 v bodě A) odst. 

1 písm. g). 

 

B )  s chv a lu j e  

1.    přidělení kompetence členu Rady města Ústí nad Labem takto: 

                  a) Bc. Zuzana Kailová – oblast sociálních věcí, životní prostředí, sport 

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Pavel Boček                     Ing. Vít Mandík 

    náměstek primátora                                                 primátor města 

 

 

 

 
 

 

 




