
Statutární město Ústí nad Labem 

Magistrát města Ústí nad Labem 

 

 

U s n e s e n í  
 

13. jednání Rady města Ústí nad Labem, 

konané dne 6. 5. 2019 

Usnesení č. 310/13R/19 – 319/13R/19 

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

 

 

310/13R/19 

Vyhlášení veřejné  zakázky „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Březno“ 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1 .  vyhlášení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Březno“ s předpokládanou hodnotou 

plnění ve výši 12.500.000,- Kč bez DPH formou zjednodušeného podlimitního řízení 

2 .  zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy objektu pro 

pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Březno“ 

B )  p ov ěřu j e  

1. Ing. Kateřinu Marešovou, pověřenou vedením odd. veřejných zakázek právního 

odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/37, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů 

2 .  Bc. Kateřinu Lysákovou, referentku odd. veřejných zakázek právního odboru 

a) ke všem administrativním úkonům souvisejícím s veřejnou zakázkou  

s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 

795/37, K. Březno“, včetně případného vylučování dodavatelů, v případě 

nepřítomnosti Ing. Kateřiny Marešové 

C )  j men u je  o bá lk ov ou  a  hodn o t í c í  ko mis i  v e  s lo žen í :  

1. řádní členové: 

a) Ing. Eva Šartnerová, vedoucí OIÚP  

b) Igor Zatloukal, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí PO  

d) Ing. Kateřina Marešová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek PO 

2. náhradníci: 

a) Lenka Klevarová, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

b) Mgr. Vít Zíka, referent oddělení přípravy a realizace investic OIÚP 

c) Ing. Ivana Vítová, vedoucí oddělení správy pohledávek PO 

d) Bc. Kateřina Lysáková, referentka oddělení veřejných zakázek PO 

 

 



311/13R/19 

Zmocnění pro vedoucího OSR  

 
Rada města po projednání 

 
A )  zmo cňu j e   

1. vedoucího OSR 
a) k poskytování věcných a finančních darů z rozpočtu odboru strategického rozvoje 

– oddělení cestovního ruchu do výše 6.000,- Kč v každém jednotlivém případě 

 
 

312/13R/19 

Aktualizace Strategického rámce MAP - Souhlas zřizovatele 

s investičními záměry školských zařízení  

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ch va lu j e   

1. „Priority pro investiční intervence ve specifickém cíli 2.4 IROP a pro integrované 

nástroje ITI, IPRÚ, CLLD“, které budou součástí Strategického rámce MAP, dle 

přílohy č. 1 tohoto materiálu  

 
 

313/13R/19 

Převod díla „Umístění mobiliáře – herní prvky na p. p. č. 110/1 k. ú. 

Předlice“ do správy MO ÚL – město 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. převod díla „Umístění mobiliáře – herní prvky na p. p. č. 110/1 k. ú. Předlice“ 

z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy odboru dopravy a 

majetku, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město  

 

314/13R/19 

Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti 

o dotace 

 
Rada města po projednání 
 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace z rozpočtu roku 2019 odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

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

sportovních klubů a jednot spojených se sportovní činností v případě mimořádných 



akcí a událostí v průběhu kalendářního roku a následné uzavření smluv 

s jednotlivými subjekty takto: 

a) BLADES Ústí nad Labem, z. s., IČ: 227 69 315, na akci „Den s americkým 

fotbalem na Městském stadionu“ ve výši 43.000,- Kč 

b) Už tam budeeem?!, z. s., IČ: 069 99 786, na akci „T-Mobile Olympijský běh 

v Ústí nad Labem“ ve výši 20.000,- Kč  

 
 

315/13R/19 

Jmenování ředitelky Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, 

Bezručova 323/7, příspěvkové organizace 
 

Rada města po projednání 
 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. doporučení konkursní komise ze dne 17. 4. 2019 na obsazení vedoucího pracovního 

místa ředitele Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, 

příspěvkové organizace   

B )  j men u je    

1. Mgr. Lucii Hrubou 

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

Bezručova 323/7, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2019  

C )  s t ano v í    

1. Mgr. Lucii Hrubé, ředitelce Mateřské školy Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 

323/7, příspěvkové organizace  

a) plat s účinností od 1. 8. 2019 (platový výměr č. 5/2019) 

 

316/13R/19 

Přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím 

v roce 2018 
 

Rada města po projednání 

 

A )  b ere  n a  v ědo mí  

1. přehled o svěřeném movitém majetku příspěvkovým organizacím ve správě OMOŠ 

za rok 2018 dle přílohy č. 1 důvodové zprávy 

 
 

317/13R/19 

Memorandum o spolupráci    
 

Rada města po projednání 
 

A) s c h v a l u j e 

1. uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních 

technologií mezi UJEP Ústí nad Labem, statutárním městem Ústí nad Labem a 

Metropolnetem, a.s. 

 



318/13R/19 

Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace 

 
Rada města po projednání 

 
A )  s ouh l as í  

1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Základní školy Ústí nad 

Labem, Mírová 2734/4, příspěvkové organizace, od Nadace O2, Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4, IČ 26700000, ve výši 52 500,00 Kč, na podporu mediální 

gramotnosti dětí mladistvých a jejich rodičů 

B )  d ěku j e  

1. dárcům za poskytnuté dary 

 

 

319/13R/19 

Rozpočtové opatření FO – neinvestiční dotace pro MO Severní 

Terasa 

 
Rada města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e  

1. poskytnutí dotace městskému obvodu Severní Terasa ve výši 1 421,45 tis. Kč dle 

žádosti MO ze dne 30. 4. 2019  

2. rozpočtové opatření finančního odboru ve výši 1 421,45 tis. Kč takto: 

a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO ve výši 1 421,45 tis. Kč 

v položce Finanční rezerva 

b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO - poskytnutí neinvestiční 

dotace pro MO Severní Terasa ve výši 1 421,45 tis. Kč v položce dotace pro MO 

na výkon státní správy a samosprávy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Tomáš Vlach      Ing. Věra Nechybová  

   náměstek primátora       náměstkyně primátora                                                  
 


