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U s n e s e n í  
 

12. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 29. 4. 2015 

Usnesení č. 378/15 – 421/15  

 

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

 

 

378/15 

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 

 

 

379/15 

Rozpočtové opatření FO - dotace pro MO Severní Terasa 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru k zajištění finančních zdrojů na poskytnutí 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 2 500 tis. Kč takto:   

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

celkové výši 2 500 tis. Kč    

b) poskytnutí   účelové   investiční   dotace   pro   MO   Severní   Terasa  ve výši   

2 500  tis. Kč, sk. č. 03 na realizaci akce „výstavba parkoviště v ulici Stavbařů“ 

 

 

380/15 

Rozpočtové opatření FO k zapojení přijaté dotace pro DS p.o.  

    
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 23 292 tis. Kč - zapojení  

účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Ústeckého kraje takto: 



a) zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 4 o částku v celkové výši 23 292 tis. Kč – 

v položce Účelové prostředky od Ústeckého kraje - neinvestiční 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru – oddělení 

ekonomiky městských organizací – poskytnutí účelové dotace z Ústeckého 

kraje pro p. o. ze sociální oblasti v celkové výši 23 292 tis. Kč na podporu 

sociálních služeb v roce 2015 takto: 

DS Bukov 1 107,00 tis. Kč 

DS Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi 750,60 tis. Kč 

DS Dobětice 5 914,80 tis. Kč 

DS Velké Březno 3 235,20 tis. Kč 

Pečovatelská služba 522,00 tis. Kč 

DS Krásné Březno 3 819,00 tis. Kč 

DS Severní Terasa 6 027,60 tis. Kč 

DS Chlumec 1 915,80 tis. Kč 

 

 

381/15   

Objednání finančního auditu a auditu účetnictví MmÚ za r. 2014 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. objednání finančního auditu a auditu účetnictví Magistrátu města ÚL za r. 2014 u 

auditorské společnosti vybrané v souladu se Směrnicí RM o veřejných zakázkách za 

cenu maximálně 242 tis. Kč vč. DPH  

2. rozpočtové opatření na zajištění finančních zdrojů na audit dle předchozího bodu 1. 

takto: 

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

celkové výši 242 tis. Kč    

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru v položce 

provozní výdaje odd. rozpočtu ve výši 242 tis. Kč  

 

 

382/15 

Bezúplatný převod movitého majetku na Úřad práce ČR 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. bezúplatný  převod  movitého majetku pořízeného z neinvestiční účelové dotace 

MF ČR v celkové účetní hodnotě 173 644 Kč na Úřad práce České republiky, dle 

seznamu movitého majetku v příloze č. 3 důvodové zprávy 

B )  u k l á d á 

1. Ing. Zdeňku Janíkovi, vedoucímu odboru hospodářské správy MmÚ 

a) uzavřít s Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem smlouvu o 

bezúplatném převodu movitého majetku dle bodu A)  

T:  31. 5. 2015 



383/15        

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů 

úhrady sankcí za porušení rozpočtové kázně 

     
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. rozpočtové opatření odboru rozvoje města k zajištění zdrojů úhrady sankcí za 

porušení rozpočtové kázně ve výši 1 937,65 tis. Kč takto: 

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

1 937,65 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje města, oddělení 

přípravy a realizace investic, ve výši 1 937,65 tis. Kč (odvod za porušení 

rozpočtové kázně na akce „Revitalizace městského centra II. etapa, 2. stavba a 

Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-

německých studií Collegium Bohemicum“) 

 

 

384/15  

„Plavecký areál Klíše“ – dodatečné stavební práce 2 – informace  

    
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a   v ě d o m í  

1. informaci o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné práce 2 pro 

stavbu „Plavecký areál Klíše“ 

B) u k l á d á 

1. Ing. Evě Šartnerové, vedoucí odboru rozvoje města 

a) zajistit písemný souhlas ČEZ s tím, že rozdíl nákladů na instalaci transformátorů 

z napěťové hladiny 10 kV na 22 kV bude hradit z vlastních zdrojů 

 

 

385/15    

Projekt „E-QUALITY“ – zapojení města do přípravné fáze 

projektu v rámci programu URBACT III 

   
Rada města po projednání 

 
A) b e r e   n a  v ě d o m í  

1. informaci o: 

a) programu nadnárodní spolupráce URBACT III 

b) projektu E-QUALITY 

B) s c h v a l u j e  

1. účast města Ústí nad Labem jako partnera v přípravné  fázi zahraničního projektu  



E-QUALITY s předpokládaným finančním objemem projektu připadajícím na 

město Ústí nad Labem na 6 měsíců ve výši 15 tis. EUR (cca 412,50 tis. Kč vč. 

DPH) a předpokládanou minimální spoluúčastí města ve výši 2,25 tis. EUR (cca 

61,88 tis. Kč vč. DPH) 

 
 

386/15 

Smlouva o poskytnutí dotace – Plavecký areál Klíše 
 

Rada města po projednání 

 

A) s c h v a l u j e  

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 

regionu soudržnosti Severozápad mezi Statutárním městem Ústím nad Labem a 

Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad k projektu Plavecký areál Klíše 

(reg. číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/75.01191) 

 
 

387/15 

Vankol - souhlas s mimosoudním vyrovnáním 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. stav soudního sporu žalobce spol. Vankol spol. s r.o., IČ 186 31 011 proti 

žalovanému Statutárnímu městu Ústí nad Labem o zaplacení částky 158.000,- Kč 

s příslušenstvím, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod č.j. 19 Ecm 

72/2013 

B )  s ch va lu j e  

1. mimosoudní vyřešení sporu uvedeného v bodě A) tak, že Statutární město Ústí nad 

Labem uhradí společnosti Vankol spol. s r.o. částku ve výši 150.000,- Kč s tím, že 

spor tím bude ukončen a společnost Vankol spol. s r.o. nebude požadovat žádné 

další plnění 

C )  u k l á d á 

1. Ing. Josefu Zikmundovi, primátorovi města 

a) uložit auditorovi provést kontrolu podkladů ve věci investiční akce Muzea 

města Ústí nad Labem, p. o. s cílem nalezení odpovědnosti konkrétních osob 

 

 

388/15 

Historický majetek obce – k.ú. Skorotice 
 

Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. zpětvzetí žaloby vedené Okresním soudem v Ústí nad Labem pod č.j. 9 C 57/2013 

proti České republice zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových 



  
B )  uk lád á  

1. Mgr. Miloši Studenovskému, vedoucímu PEO KT 
a) zajistit zpětvzetí žaloby dle bodu A) tohoto usnesení 

 

 

389/15  

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

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

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

znění 

 

390/15  

Stanovy společnosti Metropolnet a.s. 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

Stanovy společnosti Metropolnet a. s. v předloženém znění 

 

 

391/15   

Smlouva o finanční spolupráci při zajišťování příměstské dopravy 

veřejnou linkovou dopravou – dodatek č. 2 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o finanční spolupráci při zajišťování příměstské 

dopravy veřejnou linkovou dopravou 

 

392/15    

Uzavření mostů na silnici č. I/13 v obci Jílové – objízdné trasy 

     
Rada města po projednání 

 

A )  b ere   na   v ědo mí  

1. informaci o uzavření mostů na silnici I/13 v obci Jílové a o objízdných trasách 



vedených po silnicích I. třídy č. I/62, I/30 a II. třídy č. II/613 na území Statutárního 

města Ústí nad Labem 

 

393/15 

Okružní křižovatka Krásné Březno – stanovisko města k výstavbě 

   
Rada města po projednání 

 
A )  b ere   na   v ědo mí  

1. informaci o stavbě okružní křižovatky Krásné Březno  

B )  u k l á d á 

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

a) svolat jednání s investory v dané lokalitě 

 

    

394/15 

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku – Prodejní 

jednotky za nádražím 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 875 tis. Kč takto: 

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 03, 

ve výši 875 tis. Kč akce Sanace svahu Olešnice 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. 03, 

o celkovou částku 875 tis. Kč na akci Prodejní jednotky Zanádraží Ústí n.L. – 

stavební úpravy 

 

 

395/15   

Rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku - nákup skenerů 

pro registr vozidel – zapojení dotace MD 

  
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku  - zapojení účelové neinvestiční 

dotace z Ministerstva dopravy ČR ve výši 36,30 tis. Kč  takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o částku 36,30 tis. Kč v položce 

účelové transfery ze státního rozpočtu neinvestiční 

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

celkovou částku 36,30 tis. Kč v položce ostatní výdaje odboru 

 



396/15 

RO ODM  – pojistné náhrady 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku ve výši 113,72 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 v položce ostatní nedaňové příjmy 

(pojistné náhrady) ve výši 113,72 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v roce 2015 odboru dopravy a 

majetku  – oddělení správy, údržby a evidence majetku o částku 113,72 tis. Kč 

na zajištění správy majetku města 

 

397/15 

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1356/3 v k. ú. Bukov 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1356/3 o výměře cca 140 m
2
 v k. ú. Bukov pro 

neziskový spolek Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., IČ 03046958 a 

uzavření nájemní smlouvy po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru za těchto 

podmínek: 

a) nájemné ve výši min. 15,- Kč/m
2
/rok 

b) pronájem na dobu určitou do 30. 6. 2019 

c) účel nájmu: parkování osobních vozidel 

d) plocha pro parkování bude realizována jako zpevněná tak, aby nedocházelo k 

vyvážení nečistot na přilehlou komunikaci, a po skončení nájmu bude 

bezúplatně předána do vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem 

e) dopravní plochy budou realizovány (včetně napojení na komunikační síť) dle 

zjednodušené projektové dokumentace, která musí být zpracována osobou 

odborně způsobilou 

f) před stavbou parkoviště bude požádán správce veřejného osvětlení o vyjádření 

ke stavbě  

g) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

 

 

398/15 

Záměr prodeje části pozemku p. č. 686/1 v k. ú. Všebořice 

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. záměr prodeje části pozemku p. č. 686/1 o výměře cca 155 m
2
 v k. ú. Všebořice   za 

těchto podmínek: 



a) kupní cena ve výši min. 624,- Kč/m
2
 

b) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

c) při prodeji bude ve prospěch Statutárního města Ústí nad Labem zřízeno 

bezúplatné věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě pro umístění, 

provozování, údržbu a přístup k zařízení a kabelovým vedením přilehlé světelné 

křižovatky a veřejného osvětlení 

d) na náklady budoucího vlastníka bude provedeno pěší propojení chodníku podél 

silnice I/30 a provedena přeložka kabelů světelné signalizace 

e) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem a zřízením věcných břemen 

včetně geometrických plánů a znaleckého posudku 

 

 

399/15 

Svěření pozemku p. č. 3241/102 v k. ú. Střekov do správy MO 

Střekov 

      
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. svěření pozemku p. č. 3241/102 o výměře 545 m
2
, ostatní plocha – zeleň, v k. ú. 

Střekov do správy Městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov za podmínky 

schválení Radou městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov 

 

 

400/15 

Pronájem nebytových prostor v objektu Hrnčířská 65/2 

    
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. pronájem nebytových prostor o výměře 86 m
2
 (prodejna, sklad, WC) v přízemí 

objektu Hrnčířská č. p. 65 na stavební parcele č. 2686 v k. ú. Ústí nad Labem 

společnosti BOHEMA sklo-porcelán s.r.o., IČ 03644162 za těchto podmínek: 

a) nájemné ve výši 5.000,- Kč/m
2
/rok bez DPH 

b) účel nájmu: provozování prodejny skla a porcelánu 

c) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců 

d) možnost zvýšení nájemného o míru inflace 

e) bezdlužnost žadatele vůči Statutárnímu městu Ústí nad Labem 

f) boční vchod chodbou domu může používat pouze personál obchodu a 

zásobování, není určen pro zákazníky obchodu 

g) nájemce nebude provozovat na chodníku předzahrádku 

h) nájemce nebude rušivě zasahovat do designu výkladců a do pole pro název své 

provozovny umístí nápis provedením, typem písma a jeho barvou shodný se 

stávajícími nápisy 

i) nájemce nesmí na fasádu domu umisťovat markýzy a reklamní poutače 

 



401/15   

Prodej pozemků mimo obec Ústí nad Labem – ŘSD ČR 
   
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. v rámci majetkoprávního vypořádání dálnice D8 záměr prodeje  

a) pozemku p. č. 1735/4 o výměře 147 m
2
 v k. ú. Trmice, ostatní – plocha, dálnice, 

za kupní cenu ve výši 32.340,- Kč 

b) pozemku p. č. 1556/31 o výměře 22 m
2
 v k. ú. Chabařovice, ostatní plocha - 

ostatní komunikace, za kupní cenu ve výši 4.690,- Kč 

pro Českou republiku – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 s tím, že 

nabyvatel uhradí náklady spojené s prodejem 

B )  s ouh l as í  

1. s prodejem pozemků dle podmínek bodu A) po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění 

záměru prodeje 

C )  uk lád á  
1. Martinu Hausenblasovi, MBA, náměstkovi primátora 

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

Labem 

                                                                                   T:  24. 6. 2015    

 

402/15   

Informace – přehled podmínek uzavírání smluv na pronájem 

pozemků 

     
Rada města po projednání 
 

A) b e r e   n a   v ě d o m í 

1. informaci – přehled podmínek uzavírání smluv na pronájem pozemků 

 

 

403/15  

Pojištění městských obvodů 

     
Rada města po projednání 

 

A) b ere  n a  v ědo mí  
1. informace ve věci pojištění majetku Statutárního města Ústí nad Labem ve správě 

městských obvodů  

B) uk lád á  
1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy a majetku 

a) činit kroky vedoucí k předčasnému ukončení současných pojistných smluv 

městských obvodů a začlenění majetku městských obvodů do pojistné smlouvy 

č. 899-17877-18 

T: ihned 



404/15 

Pojištění plavidla Městské policie Ústí nad Labem 

     
Rada města po projednání 

 
A) s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o pojištění plavidla Městské policie Ústí nad Labem MARINE 

450U s Českou pojišťovnou a.s. 

2. uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu plavidla Městské policie Ústí 

nad Labem MARINE 450U s Českou pojišťovnou a.s. 

 

 

405/15 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. – orgány společnosti 

     
Rada města po projednání 

dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

v působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. sdělení člena dozorčí rady společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

JUDr. Karoliny Žákovské, Ph.D. dle přílohy tohoto materiálu 

 

 

406/15 

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. xx, domu č. p. xxxxxxx, ulice xxxxx, paní Nazygul 

RAKHMETOVA v rámci pravidel integrace azylantů a osob požívajících 

doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících dle usnesení vlády České 

republiky ze dne 14. 5. 2008 číslo 543 

3. pozdní podání žádostí o dotaci na měsíc březen 2015 u následujících osob 

s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu: 

a) Bekbolat Umarov, státní příslušnost 

b) Faruk Abdo Taha, státní příslušnost 

B )  s ch va lu j e  

1. žádost paní Nazygul RAKHMETOVA 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 2015 ve výši 5.000,- Kč/měsíčně 

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

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

2.000,- Kč/měsíčně  

C )  s ouh l as í  

1. s uvolněním měsíční dotace na úhradu čistého nájemného za měsíc březen 2015 u 

následujících oprávněných osob: 

a) Bekbolat Umarov, státní příslušnost

b) Faruk Abdo Taha, státní příslušnost 

D )  zmo cňu j e   

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

a) k podpisu žádosti o poskytnutí dotace dle bodu B) 1. tohoto usnesení 

b) k podpisu smlouvy 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 

E )  uk lád á  

1. PhDr. Janě Müllerové, PhD. vedoucí odboru ŠKSS 

a) v souladu s bodem B) tohoto usnesení předložit žádosti Statutárního města Ústí 

nad Labem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení Ministerstvu vnitra ČR prostřednictvím Ústeckého kraje 

 

407/15 

Výstupy z regionálního informačního systému komunitních služeb 

města Ústí nad Labem – data za rok 2014 

       
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 2014 

 

408/15 

Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, 

Husova 349/19, p.o. – navýšení kapacity základní umělecké školy 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s navýšením kapacity základní umělecké školy, která je součástí Základní školy a 

Základní umělecké školy Ústí nad  Labem, Husova 349/19, p.o. z 270 na 320 žáků 

od 1.9. 2015 

 



 

409/15 

Jmenování manažera koordinační skupiny „péče o seniory“ a 

schválení a uzavření příkazní smlouvy  

 
Rada města po projednání 

 
A )  j men u je  s  ú činn os t í  od  1.4.2015 

1. Ing. Jaroslava Marka, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, Litoměřice 

a) manažerem koordinační skupiny zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“ 

B )  s ch va lu j e  

1. návrh příkazní smlouvy pro manažera koordinační skupiny – příkazník je fyzická 

osoba (dle přílohy usnesení č. 1) 

2. návrh příkazní smlouvy pro manažera koordinační skupiny – příkazník je fyzická 

osoba podnikající – OSVČ (dle přílohy usnesení č. 2) 

3. uzavření příkazní smlouvy s výše jmenovaným manažerem koordinační skupiny 

zřízené pro sociální oblast „péče o seniory“  

C )  zmo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  

a) k podepsání příkazní smlouvy s manažerem koordinační skupiny zřízené pro 

sociální oblast „péče o seniory“  

 

 

410/15 

Závazné ukazatelé pro příspěvkové organizace v gesci OŠKSS pro 

rok 2015 

        
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. závazné ukazatelé pro příspěvkové organizace města Ústí nad Labem pro rok 2015 

takto: 

a) minimální výši účetních odpisů dlouhodobého majetku, které budou za rok 

2015 tvořit zdroj investičního fondu pro příspěvkové organizace dle přílohy č. 1 

usnesení  

b) nepřekročitelný objem prostředků na platy pro rok 2015 pro příspěvkové 

organizace dle přílohy č. 1 usnesení s tím, že v případě nárůstu objemů 

prostředků na platy nebude příspěvková organizace žádat navýšení příspěvku 

na provoz od zřizovatele 

 

 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_409-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_409-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_410-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_410-15.pdf
http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_410-15.pdf


411/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb – zapojení účelových dotací z MŠMT a Ústeckého kraje   

       
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

36,00 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 36,00 tis. Kč – zapojení účelové 

neinvestiční dotace poskytnuté MŠMT  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

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

služeb -  poskytnutí  účelové neinvestiční dotace ZŠ Hluboká, p.o. ve výši 

36,00 tis. Kč na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a 

multikulturní výchovy v roce 2015 

2. rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb ve výši 

99,24 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 99,24 tis. Kč – zapojení účelové 

dotace poskytnuté Ústeckým krajem 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

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

služeb - poskytnutí účelové neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže a Zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Ústí nad Labem, p.o., ve výši 

99,24 tis. Kč na účel vzdělávacích seminářů 

 

 

412/15 

Rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb 

     
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření OŠKSS – oddělení provozně technické ve výši 380 tis. Kč 

takto: 

a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ - zapojení volných finančních 

prostředků ve výši 380 tis. Kč  

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OŠKSS, oddělení provozně 

technické - poskytnutí neinvestičního příspěvku Zoologické zahradě Ústí nad 

Labem, p. o. ve výši 380 tis. Kč 

B )  u k l á d á 

1. JUDr. Janě Sokolové, vedoucí odboru kontroly 

a) zjistit daňovou uznatelnost faktury za vstupní poplatek do systému ISIS - ZIMS 

 

 



413/15    

Platový výměr ředitelky Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad 

Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

   
Rada města po projednání 

 
A )  s t ano vu j e   

1. Denise Bukorové, ředitelce Mateřské školy Pomněnka, Ústí nad Labem, 

Přemyslovců 652/14, příspěvkové organizace 

a) plat s účinností od 1. 5. 2015 (platový výměr č. 35/2015) 

B )  p ov ěřu j e   

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

a) k podpisu platového výměru uvedeného v bodě A) tohoto usnesení 

 

 

414/15     

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 peněžitého daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 

Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509 na realizaci projektu „Obědy pro 

děti“ takto: 

a) 3 124 Kč do vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvkové organizace  

b) 9 881 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hlavní 193, 

příspěvkové organizace 

c) 5 986 Kč do vlastnictví Základní školy a Základní umělecké školy Ústí nad 

Labem, Husova 349/19, příspěvkové organizace 

d) 2 010 Kč do vlastnictví Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, 

příspěvkové organizace 

 

 

415/15 

Poskytování dotací v oblasti kultury 

     
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních  služeb, určených na „akce kulturního kalendáře“ a následné uzavření 

smlouvy, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s těmito subjekty takto: 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_415-15.pdf


a) občanské sdružení The Boom (IČ 27017931), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Letní benefiční koncert The Boom Beatles Revival Band and 

Orchestra - 25 let The Boom“ ve výši 30 tis. Kč 

b) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených  

s akcí „Café Max open air“ ve výši 15 tis. Kč 

c) RED HILL PRODUCTION (IČ 22718761), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Fírfest 2015“ ve výši 40 tis. Kč 

B)  souhlasí  

1.  s poskytnutím dotací z rozpočtu roku 2015 odboru školství, kultury, sportu  

a sociálních služeb „akce kulturního kalendáře“ s jednotlivými subjekty takto: 

a) Ústecká kulturní platforma 98 (IČ 68298587), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Festival Sudety 2015 - 7. ročník“ ve výši 40 tis. Kč 

b) Útulek fest, z.s. (IČ 3655989), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Útulek fest 2015“ ve výši 50 tis. Kč 

c) Gastro na Rychtě, s.r.o. (IČ 28694791), na částečnou úhradu nákladů spojených 

s akcí „V. Ústecký pivní jarmark malých a rodinných pivovarů“ ve výši 40 tis. 

Kč 

d) Martin Beneš (IČ 74646290), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí „11. 

ročník festivalu „Cesta k nám“ ve výši 40 tis. Kč 

e) Poradna pro integraci, z.ú. (IČ 67362621), na částečnou úhradu nákladů 

spojených s akcí „Etnické večery - představování kultur cizinců žijících v Ústí n. 

L. a okolí“ ve výši 45 tis. Kč 

f) Věra Malcherová (IČ 73860255), na částečnou úhradu nákladů spojených s akcí 

„Kulturní program Café Max v roce 2015 (systematická celor. činnost)“ ve výši 

40 tis. Kč 

C) u k l á d á 

1. Jaroslavu Haidlerovi, členu Rady města Ústí nad Labem 

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

                                                                                                         T: 24. 6. 2015 
 

416/15 

Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí 

nad Labem  
        
Rada města po projednání 
 

A) s c h v a l u j e 
1. poskytnutí dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 a uzavření smlouvy v předloženém znění s 

jednotlivými subjekty takto: 

a) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Činnost tanečního souboru Somnakune 

Čhave“ ve výši 19 000,- Kč 

b) Váš Střekov o.s. se sídlem Mánesova 36, 400 03 Ústí n. L., IČ: 22769846 na 

projekt „Úklid rokle nad krematoriem“ ve výši 6 500,- Kč 

c) Člověk v tísni, o.p.s. se sídlem pobočky Hrbovická 335/60, 400 01 

Ústí nad Labem, IČ: 25755277 na projekt „Mezinárodní workcamp 

v Předlicích“ ve výši 18 000,- Kč 

d) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, 

Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace se sídlem Palachova 



35, 400 01 Ústí n. L., IČ: 00673358 na projekt „Být obézní není IN“ ve výši 

20 000,- Kč 

e) Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace 

se sídlem Jateční 22, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555423 na projekt „Gymjat 

v pohybu!“ ve výši 18 600,- Kč 

f) Společenství vlastníků Na Pile 10 – 12 se sídlem Na Pile 1153/12, 400 03 Ústí 

n. L., IČ: 28697979 na projekt „Strom na pile“ ve výši 

20 000,- Kč 

g) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 

3305/38A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44555407 na projekt „Dny paměti“ 

ve výši 19 730,- Kč 

h) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí n. L., IČ: 71009361 na projekt 

„Bez úrazu“ ve výši 20 000,- Kč 

i) Společenství vlastníků jednotek domu Tolstého 1278/23, 1279/25, 1380/27 

v Ústí nad Labem se sídlem Tolstého 1280, 400 03 Ústí n. L., 

IČ: 25443046 na projekt „Hurá do lesa!“ ve výši 20 000,- Kč 

j) Mateřská škola, Ústí nad labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace se 

sídlem Vinařská 737/10, 400 01 Ústí n. L., IČ: 72744979 na projekt „Od 

zrníčka ke chlebníčku aneb co víme o zdravé stravě“ ve výši 

15 000,- Kč 

h)   Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková 

organizace se sídlem Keplerova 782/26, 400 07 Ústí n. L., IČ: 70200998 na 

projekt „Zdravý kluk i holka, to je naše školka“ ve výši 20 000,- Kč 

B) n e s c h v a l u j e 
1. přidělení dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 z důvodu nedosažení dostatečného bodového 

hodnocení těmto subjektům: 

a) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

se sídlem Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí n. L., IČ: 44553382 na projekt 

„Pěstujeme hravě a zdravě“ ve výši 20 000,- Kč 

b) Mateřská škola Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace 

se sídlem Vojanova 594/34, 400 07 Ústí n. L., IČ: 70225966 na projekt 

„Malý ekozahradník“ ve výši 20 000,- Kč 

c) Sociální agentura, o.p.s. se sídlem Velká Hradební 484/2, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 26540495 na projekt „Finance pod kontrolou“ ve výši 19 650,- Kč 

d) Váš Střekov o.s., se sídlem Mánesova 36, 400 03 Ústí n. L., IČ: 22769846 

na projekt „Sousedské besedy“ ve výši 11 100,- Kč 

e) Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, 

příspěvková organizace se sídlem Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí n. L., 

IČ: 70225982 na projekt „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme“ 

ve výši 20 000,- Kč 

f) Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, 

příspěvková organizace se sídlem Pod Vodojemem 313/3B, 400 10 

Ústí n. L., IČ: 44555253 na projekt „Zdravý životní styl našich dětí a jejich 

rodičů VIII.“ ve výši 20 000,- Kč 

g) Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 

3305/38A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44555407 na projekt „Týden paměti“ 

ve výši 19 696,- Kč 



h) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Den pro rodinu 2015“ ve výši 

6 500,- Kč 

i) Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 

se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí n. L., IČ: 71009361 na projekt 

„Den zdraví“ ve výši 20 000,- Kč 

j) DRUG-OUT Klub se sídlem Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 44554559 na projekt „Ve zdravém těle zdravý duch!“ ve výši 

20 000,- Kč 

k) Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace se sídlem Keplerova 7, 400 07 Ústí n. L., 

IČ: 00082627 na projekt „Veletrh zdravého životního stylu aneb Zdravé 

dítě (občan) ve zdravém městě“ ve výši 20 000,- Kč 

l) Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková 

organizace se sídlem Peškova 526, 403 31 Ústí n. L., IČ: 70225915 

na projekt „Pohyb zdravý, veselý a hravý“ ve výši 20 000,- Kč 

m) Centrum podpory zdraví, o.s. se sídlem Veleslavínova 3108/14, 400 11 

Ústí n. L., IČ: 22608389 na projekt „Aktivizace seniorů – cvičení seniorů 

v komunitě“ ve výši 20 000,- Kč 

n) Eustario, z.s. se sídlem Jateční 3436/47A, 400 11 Ústí n. L., IČ: 22675264 

na projekt „Pláž uprostřed města pro Ústí“ ve výši 20 000,- Kč 

o) Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková 

organizace se sídlem Vojnovičova 620/5, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555202 

na projekt „Den zdraví“ ve výši 20 000,- Kč 

p) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, p.s., Okresní 

organizace se sídlem Pod Parkem 2788, 400 11 Ústí n. L., IČ: 44556934 

na projekt „Hrajeme si v bezpečí a v čistotě (bezpečné a čisté dětské hřiště, 

pískoviště v našem městě)“ ve výši 20 000,- Kč 

q) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická 

Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace se sídlem 

Palachova 35, 400 01 Ústí n. L., IČ: 00673358 na projekt „Co může každý 

z nás“ ve výši 20 000,- Kč 

r) Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Ústí nad Labem, 

Pod Parkem 2788, příspěvková organizace se sídlem Pod Parkem 2788, 

400 11 Ústí n. L., IČ: 44555091 na projekt „Pojďme žít zdravěji…“ ve výši 

20 000,- Kč 

s) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace se sídlem Školní 623/17, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555261 

na projekt „Jak se to dělá? Třídění je jen začátek, zase plná popelnice papír, 

hrnec.jitrnice“ ve výši 15 000,- Kč 

t) Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková 

organizace se sídlem Školní 623/17, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555261 

na projekt „Všechny děti přece ví, že sportují pro zdraví“ ve výši 

20 000,- Kč 

u) Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace 

se sídlem Karla IV. 1024/19, 400 03 Ústí n. L., IČ: 44553382 na projekt 

„Discgolf, jako zdravá forma školní aktivity“ ve výši 19 500,- Kč 

v) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555229 na projekt 

„Sportovní aktivity na Vinařské“ ve výši 20 000,- Kč 



w) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace se sídlem Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí n. L., IČ: 70225907 

na projekt „Cesta za duhou“ ve výši 20 000,- Kč 

x) Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace 

se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., IČ: 44555229 na projekt 

„Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 20 000,- Kč 

y) Sportovní vinařská se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 22850881 na projekt „5 x Sport pro zdraví na Vinařské“ ve výši 

20 000,- Kč 

z) Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková 

organizace se sídlem Rabasova 3207/45, 400 11 Ústí n. L., IČ: 70225907 

na projekt „Barvičky okolo nás“ ve výši 20 000,- Kč 

aa) Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, 

příspěvková organizace se sídlem Stříbrnické Nivy 2429/6, 400 11 

Ústí n. L., IČ: 70225940 na projekt „V zdravém těle zdravý duch“ ve výši 

20 000,- Kč 

bb) Sportovní vinařská se sídlem Vinařská 1016/6, 400 01 Ústí n. L., 

IČ: 22850881 na projekt „Sportovně-vzdělávací pobyt v Nižboře“ ve výši 

20 000,- Kč 

C) n e s c h v a l u j e 
1. přidělení dotací v rámci 11. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město 

a místní Agenda 21 pro rok 2015 z důvodu nesplnění podmínek pro poskytnutí 

dotace těmto subjektům: 

a) Marcela Hůdová, fyzická osoba bytem xxxxxxxxxxxxx 

Ústí n. L., RČ: xxxxxxxxxx na projekt „Klíše žije“ ve výši 14 000,- Kč 

b) Oblastní charita Ústí nad Labem se sídlem Štefánikova 246/1, 400 01 

Ústí n. L., IČ: 44225512 na projekt „Dandora“ ve výši 4 900,- Kč 

 

 

417/15 

Servisní smlouva na servisní podporu aplikace RISK od 1.1.2015 – 

31.12.2015 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. uzavření Servisní smlouvy: Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní podpora od 

1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v předloženém znění dle přílohy usnesení č. 1  

B )  z mo cňu j e  

1. PhDr. Janu Müllerovou, PhD., vedoucí odboru školství, kultury, sportu a sociálních 

služeb  

a) k podpisu Servisní smlouvy:  Aplikační moduly VERSO - RISK, servisní 

podpora od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 

 

 

 

 

http://www.usti-nad-labem.cz/files/rm-zm/rm_12-15_417-15.pdf


418/15 

Rozpočtové opatření odboru životního prostředí  

      
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

z Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 962,78 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 962,78 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státního rozpočtu – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 962,78 tis. Kč na investiční akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – Vaňov Čertovka“ 

2. rozpočtové opatření odboru životního prostředí - zapojení účelové investiční dotace 

ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 56,63 tis. Kč takto: 

a) zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 4 o 56,63 tis. Kč v položce účelové 

transfery ze státních fondů – investiční 

b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, 

skupina č. 05, ve výši 56,63 tis. Kč na investiční akci „Prevence sesuvů a 

skalních řícení – Vaňov Čertovka“ 

 

 

 

419/15 

Změna č. 10 integrovaného povolení „Soubor zařízení na výrobu 

alkalických louhů a chloru“ – provoz Elektrolýza (Spolek pro 

chemickou a hutní výrobu, a.s.) 

 
Rada města po projednání 

 
A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. zahájení řízení o změně č. 10 integrovaného povolení pro „Soubor zařízení na 

výrobu alkalických louhů a chloru“, provozovatele – Spolek pro chemickou a hutní 

výrobu, akciová společnost, Ústí nad Labem, která spočívá v návrhu investora na 

prodloužení termínu provozu (organizační) jednotky „provoz Elektrolýza“ 

B )  s ouh l as í  

1. se změnou č. 10 integrovaného povolení pro zařízení dle bodu A) 1. tohoto 

usnesení, za následujících podmínek: 

a) změna integrovaného povolení zabezpečí, že nejpozději v roce 2016 dojde 

k náhradě stávající amalgámové elektrolýzy za zařízení na úrovni BAT 

technologií -  membránovou elektrolýzu 

b) zařízení  tzv.  „Membránové   elektrolýzy“   bude   dokončeno  nejpozději do 

30. 6. 2016 

c) v podmínkách integrovaného povolení bude zakotven podrobný harmonogram 

výstavby zařízení tzv. „Membránové elektrolýzy“ tak, aby bylo zabezpečeno 

úspěšné dokončení její realizace nejpozději do 30. 6. 2016 



C )  p o ža d u j e ,  aby 

1. v případě, že nebude investice dle bodu B) 1. a), b) dokončena, byla ukončena 

platnost integrovaného povolení pro zařízení dle bodu A) 1. tohoto usnesení k 

1.1.2017 

 

 

420/15 

Statut Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem  

 
Rada města po projednání 

 
A) s c h v a l u j e 

1. Statut Komise životního prostředí Rady města Ústí nad Labem 

 

 

421/15 

Rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, 

kultury, sportu a sociálních služeb 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb ve výši 500,00 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, o částku 

500,00 tis. Kč 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury, sportu 

a sociálních služeb, o částku 500,00 tis. Kč 

 

 
     
 

 

 

 

          Martin Hausenblas, MBA                Ing. Josef Zikmund 

    náměstek primátora                                                  primátor města 

 
 




